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Pakeitimas 38
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tačiau šiuo metu visoms Bendrijos 
bendrovėms neužtikrinama teisė parduoti 
dujas bet kurioje valstybėje narėje 
vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos 
ar išvengiant nepalankių aplinkybių. 
Pabrėžtina, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje kol kas nėra užtikrinama 
nediskriminacinė teisė naudotis tinklu ir 
vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis, nes dabartinė 
teisinė sistema yra nepakankama.

(3) Tačiau šiuo metu visoms bendrovėms 
visose valstybėse narėse neužtikrinama 
teisė parduoti dujas bet kurioje valstybėje 
narėje vienodomis sąlygomis, be 
diskriminacijos ar išvengiant nepalankių 
aplinkybių. Pabrėžtina, kad kiekvienoje 
valstybėje narėje kol kas nėra užtikrinama 
nediskriminacinė teisė naudotis tinklu ir 
vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis, nes dabartinė 
teisinė sistema yra nepakankama.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytame tekste sudaromas įspūdis, kad Komisijos minimų konkurencijos 
problemų esama visose ES valstybėse narėse.

Pakeitimas 39
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Neseniai Eurostato paskelbti 
statistikos duomenys rodo, kad 2005 m. 
ES 27 buvo priklausoma nuo 57,7 proc. 
jos sunaudojamų dujų importo. Nors dujų 
gamyba 1995–2005 m. laikotarpiu ES 27 
buvo gana pastovi, vidinis gamtinių dujų 
sunaudojimas padidėjo 33 proc., o 77 
proc. iš šio padidėjusio gamtinių dujų 
kiekio buvo importuojama. Išskyrus 
Daniją ir Nyderlandus, kurios yra 
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vienintelės gamtinių dujų eksportuotojos, 
ir Didžiąją Britaniją, Rumuniją ir 
Lenkiją, kurių priklausomybės nuo 
gamtinių dujų importo lygis yra 
atitinkamai 10, 30 ir 70 proc., kitos 
valstybės narės priklauso nuo 80 proc. 
gamtinių dujų importo.

Or. en

Pagrindimas

Šių statistikos duomenų reikia siekiant iliustruoti Europos gamtinių dujų rinką ir valstybių 
narių energetinę priklausomybę nuo gamtinių dujų importo.

Pakeitimas 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2007 m. sausio 10 d. Komisijos 
komunikate „Europos energetikos politika“ 
pabrėžiama, kaip svarbu baigti kurti 
gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti 
vienodas konkurencijos sąlygas visoms 
Bendrijoje įsisteigusioms dujų 
bendrovėms. Komunikate dėl energijos 
vidaus rinkos ir galutinėje konkurencijos 
sektoriuje tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad 
šiuo metu galiojančios taisyklės ir 
priemonės nesudaro sistemos, leisiančios 
sukurti tinkamai veikiančią vidaus rinką.

(4) 2007 m. sausio 10 d. Komisijos 
komunikate „Europos energetikos politika“ 
pabrėžiama, kaip svarbu baigti kurti 
gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti 
vienodas konkurencijos sąlygas visoms 
Bendrijoje įsisteigusioms dujų 
bendrovėms. Komunikate dėl energijos 
vidaus rinkos nurodyta, kad šiuo metu 
galiojančios taisyklės ir priemonės 
nesudaro sistemos, leisiančios sukurti 
tinkamai veikiančią vidaus rinką. Kita 
vertus, galutinėje konkurencijos 
sektoriuje tyrimo ataskaitoje ir poveikio 
įvertinime, parengtame siekiant paremti 
trečiąjį vidaus energijos rinkai skirtą 
teisės aktų paketą, nepateikiama 
įtikinamų duomenų, pagal kuriuos būtų 
galima nustatyti geriausią ar vienintelį 
būdą, kaip pagerinti rinkos veikimą.

Or. fr
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Pagrindimas

Poveikio įvertinimas buvo labai sukritikuotas, kai jis buvo pateiktas ITRE komitetui, ypač dėl 
labai diskutuotinų statistinių koreliacijų ir daugelio nepilnai ar be nuorodų pateiktų 
duomenų.  Jame pateikiamos šališkos pastabos apie tai, kaip iš tikrųjų veikė Europos 
gamtinių dujų rinkos, todėl neįmanoma nustatyti vienintelio būdo, kaip pagerinti minėtųjų 
rinkų veikimą.

Pakeitimas 41
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Daugelio valstybių narių rinkose 
vyrauja stambūs subjektai. Nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai nustatyti, ar dujų 
įmonė dominuoja rinkoje, ir pateikti 
vidutinės trukmės laikotarpio planą, skirtą 
iki 20 proc. apriboti jos daliai bet kurioje 
atitinkamoje rinkoje. Atitinkamą rinką 
turi apibrėžti Komisija, atsižvelgdama į 
geografinės rinkos aprėpties pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose veikia dominuojantys subjektai, ir 
užtikrins kitiems rinkos dalyviams sąžiningą galimybę patekti į rinką. Rinkos tampa vis labiau 
integruotos, todėl geografinis rinkos dydis augs, tad pagal šią nuostatą įmonėms bus suteikta 
galimybė augti, rinkoms tampant vis labiau integruotoms.
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Pakeitimas 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Daugelio valstybių narių rinkose 
vyrauja stambūs subjektai. Nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteiktos galios nustatyti, ar dujų įmonės 
dominuoja rinkoje, ir nustatyti priemones, 
būtinas siekiant užtikrinti, kad 
atitinkamoje rinkoje jokios bendrovės 
dalis neviršytų 30 proc., trijų didžiausių 
bendrovių dalis neviršytų 50 proc., o 
penkių didžiausių bendrovių dalis 
neviršytų 66,7 proc. atitinkamos rinkos. 
Atitinkamą rinką turi apibrėžti Komisija, 
atsižvelgdama į geografinės rinkos 
aprėpties pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

 Siekiant užkirsti kelią rinkos manipuliavimui kainos atitinkamose rinkose atžvilgiu, svarbi ne 
tik didžiausios bendrovės dalis, bet ir tam tikras koncentracijos sumažinimas likusioje 
rinkoje; šią rinkos koncentraciją matuoja konkurencijos institucijos pagal koncentracijos 
laipsnį 1, 3 ir 5 (angl. CR1, CR3 ir CR5)

Pakeitimas 43
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Daugelio valstybių narių rinkose 
vyrauja stambūs subjektai. Reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
nustatyti, ar dujų įmonė dominuoja 
rinkoje, ir parengti vidutinės trukmės 
laikotarpio planą, pagal kurį bet kurios 
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atitinkamos rinkos dalis būtų ribojama ir 
turėtų neviršyti 40 proc. pagal Komisijos 
nustatytus didelės įtakos rinkoje vertinimo 
kriterijus. Atitinkamą rinką turi apibrėžti 
Komisija, atsižvelgdama į geografinės 
rinkos aprėpties pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose veikia dominuojantys subjektai, ir 
užtikrins kitiems rinkos dalyviams sąžiningą galimybę patekti į rinką. Rinkos tampa vis labiau 
integruotos, todėl geografinis rinkos dydis augs, tad pagal šią nuostatą įmonėms bus suteikta 
galimybė augti, rinkoms tampant vis labiau integruotoms.

Pakeitimas 44
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Daugelio valstybių narių rinkose 
vyrauja stambūs subjektai. Reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
nustatyti, ar dujų įmonė dominuoja 
rinkoje, ir parengti vidutinės trukmės 
laikotarpio planą, pagal kurį bet kurios 
atitinkamos rinkos dalis būtų ribojama ir 
turėtų neviršyti 50 proc. – netgi daugiau, 
nei taikant Komisijos didelės įtakos 
rinkoje vertinimo kriterijus. Atitinkamą 
rinką turi apibrėžti Komisija, 
atsižvelgdama į geografinės rinkos 
aprėpties pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose veikia dominuojantys subjektai,, ir 
užtikrins kitiems rinkos dalyviams sąžiningą galimybę patekti į rinką. Rinkos vis labiau 
integruojasi, todėl geografinis rinkos dydis plėsis, tad šia nuostata įmonėms bus suteikta 
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galimybė augti.

Pakeitimas 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Veiksmingai neatskyrus tinklų nuo 
gavybos ir tiekimo veiklos, diskriminacijos 
rizika savaime atsiranda ne tik 
eksploatuojant tinklą, bet ir kuriant 
paskatas vertikalios integracijos
bendrovėms pakankamai investuoti į savo 
tinklus.

(5) Veiksmingai neatskyrus tinklų nuo 
gavybos ir tiekimo veiklos, diskriminacijos 
rizika savaime atsiranda ne tik 
eksploatuojant tinklą, bet ir kuriant 
paskatas bendrovėms pakankamai 
investuoti į savo tinklus. Pagrindinė 
motyvacija investuoti yra operatoriaus 
gaunamas atlygis. Jei nacionalinė 
reguliavimo institucija nustatytų žemą 
atlygį, dėl to sumažėtų investicijų. Kita 
vertus, jei ji nustatytų sąžiningą ir 
proporcingą atlygį, kuris užtikrintų, kad 
pajamos padengia išlaidas ir tokios 
investicijos atsiperka, dėl to savaime 
padidėtų investicijos, neatsižvelgiant į tai, 
ar tinklo operatorius priklauso integruotai 
grupei. Taigi pagrindinis lemiamas 
investicijų veiksnys susijęs su kainų 
reguliavimu ir nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmeniu ir galiomis, kurias 
reikėtų sustiprinti siekiant užbaigti vidaus 
rinkos kūrimą ir duoti naudos vartotojui. 

Or. fr

Pagrindimas

Bendrovės nuosavybės struktūra nėra veiksnys, lemiantis investicijas, kurios daromos 
atsižvelgiant į atsipirkimo ir investicijų grąžos tikimybę. Nuosavybės atskyrimas 
neišsprendžia visų monopolijų keliamos problemos – pavojaus, kad padėtimi gali būti 
pasinaudota siekiant gauti kuo didesnių pajamų iš monopolijos. Šis pavojus kyla 
nepriklausomai nuo nuosavybės struktūros – ar bendrovė yra vertikaliai integruota, ar ne. 
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Pakeitimas 46
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Veiksmingai neatskyrus tinklų nuo 
gavybos ir tiekimo veiklos, diskriminacijos 
rizika savaime atsiranda ne tik 
eksploatuojant tinklą, bet ir kuriant 
paskatas vertikalios integracijos 
bendrovėms pakankamai investuoti į savo 
tinklus.

(5) Veiksmingai neatskyrus tinklų nuo 
gavybos ir tiekimo veiklos, diskriminacijos 
rizika atsiranda ne tik eksploatuojant 
tinklą, bet ir kuriant paskatas vertikalios 
integracijos bendrovėms pakankamai 
investuoti į savo tinklus.

Or. en

Pakeitimas 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dabar galiojančiomis teisinio ir 
funkcinio veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklėmis nebuvo užtikrintas veiksmingas 
perdavimo sistemos operatorių atskyrimas. 
2007 m. kovo 8–9 d. susitikime Briuselyje 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją parengti teisės aktų pasiūlymus, 
kurių tikslas – tiekimo ir gavybos veiklą 
veiksmingai atskirti nuo tinklo 
eksploatavimo veiklos.

(6) Dabar galiojančiomis teisinio ir 
funkcinio veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklėmis dar nebuvo užtikrintas 
veiksmingas perdavimo sistemos 
operatorių atskyrimas kiekvienoje 
valstybėje narėje, iš dalies dėl priimtų 
Europos teisės aktų nepakankamo 
įgyvendinimo. 2007 m. kovo 8–9 d. 
susitikime Briuselyje Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją parengti teisės 
aktų pasiūlymus, kurių tikslas – tiekimo ir 
gavybos veiklą veiksmingai atskirti nuo 
tinklo eksploatavimo veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paminėti, kad viena iš nepakankamo Europos energijos rinkų veikimo priežasčių yra 
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nepakankamas dabartinių normų įgyvendinimas, kuris taip pat pabrėžtas 2007 m. sausio 10 
d. paskelbtos sektoriaus tyrimo ataskaitos 151–153 ir 478 dalyse.

Pakeitimas 48
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pateiktame poveikio įvertinime 
nepavyko išsamiai parodyti, kad 
energetikos sektoriuje esama priežastinio 
ryšio tarp diskriminacijos suteikiant 
prieigą  ir nuosavybės struktūros, tarp 
investicijų apimties ir nuosavybės 
struktūros, ar tarp kainų lygio ir 
nuosavybės struktūros. Priešingai, turimi 
empiriniai duomenys rodo, kad esama 
priežastinio ryšio tarp visų šių aspektų ir 
veiksmingo reguliavimo.

Or. de

Pagrindimas

Pateiktame poveikio įvertinime nurodomi duomenys, kurie sudaro svarstomų pasiūlymų 
empirinį pagrindą. Net kruopščiai išnagrinėjus poveikio įvertinimo turinį ir jo aplinkybes, 
lieka abejotina, ar pagal pasiūlytą priemonių paketą pavyks pasiekti jame numatytų tikslų.

Pakeitimas 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Veiksmingas atskyrimas galimas tik 
panaikinus vertikalios integracijos 
bendrovėms būdingas paskatas 
diskriminuoti konkurentus teisės naudotis 
tinklu ir investicijų srityse. Nuosavybės 

Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą 
įmanoma įgyvendinti tik pašalinus 
vertikalios integracijos bendrovėms 
būdingą siekį diskriminuoti konkurentus 
nesuteikiant jiems prieigos prie tinklų ir 
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atskyrimas, suprantamas kaip tinklo 
savininko paskyrimas tinklo operatoriumi, 
neturinčiu jokių tiekimo ir gavybos 
interesų, neabejotinai yra 
veiksmingiausias ir patikimiausias būdas 
išspręsti nuolat kylantį interesų konfliktą ir 
užtikrinti tiekimo saugumą. Dėl šios 
priežasties Europos Parlamentas 2007 m. 
liepos 10 d. Rezoliucijoje dėl dujų ir 
elektros vidaus rinkos perspektyvų teigė, 
kad nuosavybės atskyrimas perdavimo 
lygmeniu yra veiksmingiausia priemonė 
skatinti investicijas į infrastruktūrą 
nediskriminuojančiomis sąlygomis, 
sąžiningą naujų dalyvių prieigą prie tinklo 
ir rinkos skaidrumą. Todėl valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tam pačiam 
asmeniui ar asmenims nebūtų leidžiama 
kontroliuoti (taip pat mažumos teisėmis 
blokuojant strateginės svarbos 
sprendimus, pvz., dėl investicijų) gavybos 
ar tiekimo įmonės ir tuo pat metu valdyti 
perdavimo sistemos operatoriaus ar 
perdavimo sistemos turto dalį ar naudotis 
bet kokiomis teisėmis to operatoriaus ar 
sistemos atžvilgiu. Ir atvirkščiai –
kontroliuojant perdavimo sistemos 
operatorių tuo pat metu turėtų būti 
draudžiama valdyti tiekimo įmonės turto 
dalį ar naudotis bet kokiomis teisėmis tos 
įmonės atžvilgiu.

diskriminuojant juos investicijų atžvilgiu. 
Komisijos nuomone, nuosavybės 
atskyrimas, t. y. tinklo savininko 
paskyrimas tinklo operatoriumi, neturinčiu 
jokių su elektros energijos gamyba ir jos 
tiekimu susijusių interesų – veiksmingas ir 
patikimas būdas šalinti interesų konfliktą ir 
užtikrinti tiekimo saugumą. Europos 
Parlamentas 2007 m. liepos 10 d. priimtoje 
rezoliucijoje dėl dujų ir elektros energijos 
vidaus rinkos vidaus rinkos perspektyvų 
nurodė, kad nuosavybės atskyrimas 
perdavimo lygiu yra veiksminga  priemonė 
skatinti investicijas į infrastruktūrą 
nediskriminuojančiomis sąlygomis, 
sąžiningą naujų dalyvių prieigą prie tinklo 
ir rinkos skaidrumą. Kadangi Bendrija 
neturi kompetencijos reikalauti nusavinti 
įmonių turtą ir gamybos priemones ir yra 
saistoma pagrindinės teisės į nuosavybę, 
vis dėlto valstybės narės turėtų turėti teisę 
taikyti mažiau įsikišimo reikalaujančius ir 
mažiau apsunkinančius mechanizmus 
siekiant išspręsti interesų konfliktus ir 
užtikrinti investicijas. Be to, tik tokiomis 
alternatyvomis galima užtikrinti vienodas 
sąlygas valstybinėms ir privačioms 
įmonėms – vieną iš esminių Bendrijos 
teisės principų.

Or. en

Pagrindimas

Nors nuosavybės atskyrimą galima vertinti kaip veiksmingą būdą siekiant išspęsti integruotų 
įmonių interesų konfliktą, visiems nuosavybės atskyrimo šalininkams iki šiol nepavyko įrodyti, 
kad esamas konkurencijos problemas Europos energijos rinkoje galima išspręsti tik atskyrus 
perdavimo sistemų operatorių nuosavybę. 
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Pakeitimas 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Veiksmingas atskyrimas galimas tik
panaikinus vertikalios integracijos 
bendrovėms būdingas paskatas 
diskriminuoti konkurentus teisės naudotis 
tinklu ir investicijų srityse. Nuosavybės 
atskyrimas, suprantamas kaip tinklo 
savininko paskyrimas tinklo operatoriumi, 
neturinčiu jokių tiekimo ir gavybos 
interesų, neabejotinai yra 
veiksmingiausias ir patikimiausias būdas 
išspręsti nuolat kylantį interesų konfliktą ir 
užtikrinti tiekimo saugumą. Dėl šios 
priežasties Europos Parlamentas 2007 m. 
liepos 10 d. Rezoliucijoje dėl dujų ir 
elektros vidaus rinkos perspektyvų teigė, 
kad nuosavybės atskyrimas perdavimo 
lygmeniu yra veiksmingiausia priemonė 
skatinti investicijas į infrastruktūrą 
nediskriminuojančiomis sąlygomis, 
sąžiningą naujų dalyvių prieigą prie 
tinklo ir rinkos skaidrumą. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tam 
pačiam asmeniui ar asmenims nebūtų 
leidžiama kontroliuoti (taip pat mažumos 
teisėmis blokuojant strateginės svarbos 
sprendimus, pvz., dėl investicijų) gavybos 
ar tiekimo įmonės ir tuo pat metu valdyti 
perdavimo sistemos operatoriaus ar 
perdavimo sistemos turto dalį ar naudotis 
bet kokiomis teisėmis to operatoriaus ar 
sistemos atžvilgiu. Ir atvirkščiai –
kontroliuojant perdavimo sistemos 
operatorių tuo pat metu turėtų būti 
draudžiama valdyti tiekimo įmonės turto 
dalį ar naudotis bet kokiomis teisėmis tos 
įmonės atžvilgiu.

(7) Veiksmingas atskyrimas galimas 
panaikinus vertikalios integracijos 
bendrovėms būdingas paskatas 
diskriminuoti konkurentus teisės naudotis 
tinklu ir investicijų srityse. Nuosavybės 
atskyrimas, suprantamas kaip tinklo 
savininko paskyrimas tinklo operatoriumi, 
neturinčiu jokių tiekimo ir gavybos 
interesų, yra vienas iš būdų išspręsti nuolat 
kylantį interesų konfliktą. Europos 
Parlamentas 2007 m. liepos 10 d. 
Rezoliucijoje dėl dujų ir elektros vidaus 
rinkos perspektyvų taip pat teigė, kad 
taikyti tolesnes nuosavybės atskyrimo 
priemones dujų sektoriuje nėra paprasta, 
todėl paragino kurti rengti specialius 
sprendimus, siekiant sudaryti šiam 
sektoriui sąlygas baigti kurti dujų vidaus 
rinką, atsižvelgiant į tiekėjų ir vartotojų 
rinkų skirtumus.  

Or. fr
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Pagrindimas

Nuosavybės atskyrimas yra vienas iš Komisijos pasiūlytų būdų, kaip išspręsti vertikaliai 
integruotose bendrovėse nuolat kylantį interesų konfliktą. Tai ne vienintelis būdas šiam tikslui 
pasiekti ir jis turėtų likti kaip vienas pasirinkimas tarp kitų, kurie pateikti direktyvoje.  Nėra 
jokių įtikinamų įrodymų, kad nuosavybės atskyrimas užtikrina tiekimo saugumą. Jokiame 
rimtame poveikio įvertinime nepateikta tokių įrodymų. 

Pakeitimas 51
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Pagal bet kurią numatomą 
įgyvendinti sistemą turėtų būti 
veiksmingai pašalinamas gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių interesų 
konfliktas, o nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms neturėtų būti sukuriamas 
apsunkinantis ir sudėtingas reguliavimo 
režimas, kurį būtų sudėtinga ir brangu 
taikyti.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuri taikytina sistema turėtų būti veiksminga ir paprasta.

Pakeitimas 52
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Pagal bet kurią numatomą 
įgyvendinti sistemą turėtų būti 
veiksmingai pašalinamas gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių interesų 
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konfliktas, siekiant paskatinti vykdyti 
būtinas investicijas ir užtikrinti prieigą 
naujiems dalyviams pagal skaidrų ir 
veiksmingą reguliavimo režimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtinos investicijos bus vykdomos tik tada, jei nebus interesų konflikto tarp gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių.

Pakeitimas 53
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Pagal bet kurią numatomą 
įgyvendinti sistemą turėtų būti 
veiksmingai pašalinamas gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių interesų 
konfliktas, o nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms neturėtų būti sukuriamas 
apsunkinantis ir sudėtingas reguliavimo 
režimas, kurį būtų sudėtinga ir brangu 
taikyti.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuri taikytina sistema turėtų būti veiksminga ir paprasta.
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Pakeitimas 54
Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Pagal bet kurią numatomą 
įgyvendinti sistemą turėtų būti 
veiksmingai pašalinamas gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių interesų 
konfliktas, o nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms neturėtų būti sukuriamas 
apsunkinantis ir sudėtingas reguliavimo 
režimas, kurį būtų sudėtinga ir brangu 
taikyti.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuri taikytina sistema turėtų būti veiksminga ir paprasta.

Pakeitimas 55
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (7a) Dujos daugiausiai  importuojamos į 
Sąjungą iš šalių, esančių už Europos ribų, 
ir jų importuojama vis daugiau; 
reguliuojant Europos lygmeniu turi būti 
atsižvelgiama į specifinę dujų sektoriaus 
integraciją į pasaulio rinką, įskaitant 
tiekėjų ir vartotojų rinkų skirtumus. 

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba paragino pakankamai atsižvelgti į skirtumus 
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tarp elektros ir dujų.

Pakeitimas 56
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Europos Parlamentas savo 2007 m. 
liepos 10 d. rezoliucijoje dėl dujų ir 
elektros vidaus rinkos perspektyvų 
pripažino, kad  „nėra paprasta taikyti 
tolesnes išskyrimo priemones dujų 
sektoriuje“ ir kad todėl reikia „parengti 
konkrečius sprendimus (...) atsižvelgiant į 
tiekėjų ir vartotojų rinkų skirtumus“. 
Europos Vadovų Taryba 2007 m. kovo 8–
9 d. susitikime Briuselyje taip pat 
paragino Komisiją atsižvelgti į elektros 
energijos ir dujų skirtumus. Skirtumų 
randasi ypač dėl to, kad dujas daugiausiai 
reikia importuoti iš šalių, esančių už 
Europos ribų, ir jų reikia importuoti vis 
daugiau, o elektros energija gaminama 
pačioje Europoje.

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba paragino pakankamai atsižvelgti į skirtumus 
tarp elektros ir dujų.

Pakeitimas 57
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tam tikrais atvejais dėl nuosavybės (8) Dėl to, kad išskiriant nuosavybę tam 
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atskyrimo reikia pertvarkyti įmonių 
struktūras, todėl valstybėms narėms reikėtų 
suteikti papildomai laiko pasirengti taikyti 
atitinkamas nuostatas. Atsižvelgiant į 
vertikalias elektros energijos ir dujų 
sektorių sąsajas, nuostatos dėl veiklos 
rūšių atskyrimo turėtų būti taikomos 
abiejuose sektoriuose.

tikrais atvejais įmones privaloma 
pertvarkyti struktūriškai, valstybėms 
narėms turėtų būti skiriama papildomo 
laiko minėtoms nuostatas įgyvendinti. 

Or. en

Pakeitimas 58
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tam tikrais atvejais dėl nuosavybės 
atskyrimo reikia pertvarkyti įmonių 
struktūras, todėl valstybėms narėms reikėtų 
suteikti papildomai laiko pasirengti taikyti 
atitinkamas nuostatas. Atsižvelgiant į 
vertikalias elektros energijos ir dujų 
sektorių sąsajas, nuostatos dėl veiklos 
rūšių atskyrimo turėtų būti taikomos 
abiejuose sektoriuose.

(8) Tam tikrais atvejais dėl nuosavybės 
atskyrimo reikia pertvarkyti įmonių 
struktūras, todėl valstybėms narėms reikėtų 
suteikti papildomai laiko pasirengti taikyti 
atitinkamas nuostatas. 

Or. de

Pagrindimas

Nuosavybės atskyrimo normos turi plataus masto poveikį tiekimo saugumui Europoje. Taigi iš 
anksto nereikėtų atmesti konkrečiam sektoriui skirtų sprendimų priėmimo galimybės.

Pakeitimas 59
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tam tikrais atvejais dėl nuosavybės (8) Tam tikrais atvejais dėl nuosavybės 
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atskyrimo reikia pertvarkyti įmonių 
struktūras, todėl valstybėms narėms reikėtų 
suteikti papildomai laiko pasirengti taikyti 
atitinkamas nuostatas. Atsižvelgiant į 
vertikalias elektros energijos ir dujų 
sektorių sąsajas, nuostatos dėl veiklos rūšių 
atskyrimo turėtų būti taikomos abiejuose 
sektoriuose.

atskyrimo reikia pertvarkyti įmonių 
struktūras, todėl valstybėms narėms, kurios 
nusprendžia įgyvendinti nuosavybės 
atskyrimą, reikėtų suteikti papildomai 
laiko pasirengti taikyti atitinkamas 
nuostatas. Atsižvelgiant į vertikalias 
elektros energijos ir dujų sektorių sąsajas, 
nuostatos dėl veiklos rūšių atskyrimo turėtų 
būti taikomos abiejuose sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Naująja formuluote atsižvelgiama į tai, kad nuosavybės atskyrimas yra tik viena iš 
pasirinkimo galimybių.

Pakeitimas 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Pakeitimas

(8a) Valstybės narės, jei nori, gali taikyti 
šios direktyvos nuostatas, susijusias su 
efektyviu ir veiksmingu perdavimo 
sistemų ir perdavimo sistemų operatorių 
atskyrimu. Šis atskyrimas yra efektyvus, 
nes padeda užtikrinti perdavimo sistemų 
operatorių nepriklausomumą. Jis yra 
veiksmingas, nes sukuriama tinkamesnė 
reguliavimo sistema, užtikrinanti 
sąžiningą konkurenciją, pakankamas 
investicijas, naujų dalyvių patekimą į 
rinką ir gamtinių dujų rinkos integraciją. 
Jis paremtas organizacinėmis ir su 
perdavimo sistemų operatorių valdymu 
susijusiomis priemonėmis bei 
priemonėmis, susijusiomis su 
investicijomis, naujų gamybos pajėgumų 
įtraukimu į tinklą ir rinkos integracija 
vykdant regioninį bendradarbiavimą. Jis 
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atitinka Europos Vadovų Tarybos 2007 m. 
kovo 8 ir 9 d. susitikime išdėstytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Efektyvus ir veiksmingas perdavimo sistemų ir perdavimo sistemų operatorių (PSO) 
atskyrimas padeda užtikrinti PSO nepriklausomumą imantis priemonių, kurios suderinamos 
su valstybių narių konstitucijomis, proporcingumo principu ir laisvu kapitalo judėjimu. Kartu 
su priemonėmis, kuriomis skatinamos investicijos ir rinkos integracija, jis duoda bendrą 
atsaką, kuris šia direktyva turi būti pasiūlytas valstybėms narėms.

Pakeitimas 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, 
vertikalios integracijos bendrovės galėtų 
išlikti tinklo įrangos savininkėmis, ir tuo 
pat metu būtų galima užtikrinti 
veiksmingą interesų atskyrimą, jei 
nepriklausomas sistemos operatorius 
vykdys visas tinklo operatoriaus funkcijas 
ir bus įdiegti išsamūs reguliavimo ir teisės 
aktais nustatytos kontrolės mechanizmai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 62
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, vertikalios 
integracijos bendrovės galėtų išlikti tinklo 
įrangos savininkėmis, ir tuo pat metu būtų 
galima užtikrinti veiksmingą interesų 
atskyrimą, jei nepriklausomas sistemos 
operatorius vykdys visas tinklo 
operatoriaus funkcijas ir bus įdiegti 
išsamūs reguliavimo ir teisės aktais 
nustatytos kontrolės mechanizmai.

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, vertikalios 
integracijos bendrovės galėtų išlikti tinklo 
įrangos savininkėmis, ir tuo pat metu būtų 
galima užtikrinti veiksmingą interesų 
atskyrimą, jei nepriklausomas sistemos 
operatorius vykdys visas tinklo 
operatoriaus funkcijas arba bus 
įgyvendintas veiksmingas ir efektyvus 
veiklos rūšių atskyrimas ir bus įdiegti 
išsamūs reguliavimo ir teisės aktais 
nustatytos kontrolės mechanizmai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sukurti alternatyvų būdą PSO nepriklausomumui integruotosiose bendrovėse užtikrinti.

Pakeitimas 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, vertikalios 
integracijos bendrovės galėtų išlikti tinklo 
įrangos savininkėmis, ir tuo pat metu būtų 
galima užtikrinti veiksmingą interesų 
atskyrimą, jei nepriklausomas sistemos 
operatorius vykdys visas tinklo 
operatoriaus funkcijas ir bus įdiegti 
išsamūs reguliavimo ir teisės aktais 
nustatytos kontrolės mechanizmai.

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, vertikalios 
integracijos bendrovės galėtų išlikti tinklo 
įrangos savininkėmis, ir tuo pat metu būtų 
galima užtikrinti veiksmingą interesų 
atskyrimą, jei nepriklausomas sistemos 
operatorius vykdys visas tinklo 
operatoriaus funkcijas arba bus 
įgyvendintas veiksmingas ir efektyvus 
veiklos rūšių atskyrimas ir bus įdiegti 
išsamūs reguliavimo ir teisės aktais 
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nustatytos kontrolės mechanizmai.

Or. en

Pagrindimas

Šioje vietoje reikėtų pabrėžti, kad perdavimo sistemų savininkams, kurie išlaiko nuosavybę, 
turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti tarp nepriklausomo sistemos operatoriaus ir 
efektyvaus ir veiksmingo veiklos rūšių atskyrimo modelių.

Pakeitimas 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, vertikalios 
integracijos bendrovės galėtų išlikti tinklo 
įrangos savininkėmis, ir tuo pat metu būtų 
galima užtikrinti veiksmingą interesų 
atskyrimą, jei nepriklausomas sistemos 
operatorius vykdys visas tinklo 
operatoriaus funkcijas ir bus įdiegti 
išsamūs reguliavimo ir teisės aktais 
nustatytos kontrolės mechanizmai. 

(10) Įsteigus tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemų operatorius, vertikalios 
integracijos bendrovės galėtų išlikti tinklo 
įrangos savininkėmis, ir tuo pat metu būtų 
galima užtikrinti veiksmingą interesų 
atskyrimą, jei nepriklausomas sistemos 
operatorius vykdys visas tinklo 
operatoriaus funkcijas arba bus 
įgyvendintas veiksmingas ir efektyvus 
veiklos rūšių atskyrimas ir bus įdiegti 
išsamūs reguliavimo ir teisės aktais 
nustatytos kontrolės mechanizmai. 

Or. fr

Pagrindimas

Naujoje 8a konstatuojamojoje dalyje minėto veiksmingo ir efektyvaus atskyrimo 
įgyvendinimas gali užtikrinti perdavimo sistemų operatorių nepriklausomumą. Ši pasirinkimo 
galimybė yra lygiavertė veiklos rūšių nuosavybės atskyrimo ir nepriklausomo sistemos 
operatoriaus variantams.

Pakeitimas 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
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Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Jei vertikaliosios integracijos 
bendrovės laikosi efektyvaus ir 
veiksmingo teisinio veiklos rūšių 
atskyrimo nuostatų, atlieka visas tinklo 
operatoriaus funkcijas ir įdiegia išsamius 
reguliavimo ir teisės aktais nustatytos 
kontrolės mechanizmus, jos gali išlaikyti 
tinklo įrangos nuosavybę kartu 
užtikrindamos veiksmingą interesų 
atskyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su iš dalies pakeista 8 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 

Išbraukta.
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akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba 
padalijant integruotosios bendrovės 
akcijas tinklo bendrovei ir likusioms 
tiekimo ir gavybos įmonėms, su sąlyga, 
kad būtų laikomasi iš nuosavybės 
atskyrimo kylančių reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius.
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba 
padalijant integruotosios bendrovės 
akcijas tinklo bendrovei ir likusioms 
tiekimo ir gavybos įmonėms, su sąlyga, 
kad būtų laikomasi iš nuosavybės 
atskyrimo kylančių reikalavimų.

Jeigu įmonė, kuriai priklauso perdavimo 
sistema, yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikiamos trys pasirinkimo galimybės:
nuosavybės atskyrimas, nepriklausomo 
sistemos operatoriaus įsteigimas arba 
efektyvus ir veiksmingas veiklos rūšių 
atskyrimas.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė rinktis iš trijų perdavimo tinklų atskyrimo 
variantų: nuosavybės atskyrimo, nepriklausomo sistemos operatoriaus modelio ir efektyvaus 
ir veiksmingo veiklos rūšių atskyrimo.  Visi trys variantai tinkami nediskriminacinei prieigai 
prie sistemos užtikrinti, interesų konfliktams integruotojoje bendrovėje išspręsti ir 
investicijoms į tinklą paskatinti. 

Pakeitimas 68
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius.
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba 
padalijant integruotosios bendrovės 
akcijas tinklo bendrovei ir likusioms 
tiekimo ir gavybos įmonėms, su sąlyga, 
kad būtų laikomasi iš nuosavybės 
atskyrimo kylančių reikalavimų.

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiamos įvairios
pasirinkimo galimybės.

Or. de
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Pakeitimas 69
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

Jeigu įmonė, kuriai priklauso perdavimo 
sistema, yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikiama galimybė rinktis, t. y. taikyti 
nuosavybės atskyrimą arba įsteigti tiekimo 
ir gavybos interesų neturinčius sistemos 
operatorius arba įgyvendinti efektyvų ir 
veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą, kai 
užtikrinamas efektyvus perdavimo 
sistemos operatoriaus atskyrimas 
nepažeidžiant tinklo nuosavybės ir 
nepriverčiant parduoti perdavimo 
sistemos arba energijos gamybos įmonės.
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip trečia pasirinkimo galimybė šalia nuosavybės atskyrimo ir 
nepriklausomo sistemos operatoriaus įsteigimo pridedamas efektyvus ir veiksmingas veiklos 
rūšių atskyrimas.
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Pakeitimas 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą, 
efektyvų ir veiksmingą perdavimo sistemų 
ir perdavimo sistemų operatorių 
atskyrimą ir įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti perdavimo sistemų operatorių nepriklausomumą, valstybės narės užtikrina, 
kad vertikalios integracijos bendrovės atitiktų nuostatas, susijusias su nuosavybės atskyrimu, 
efektyviu ir veiksmingu veiklos rūšių atskyrimu arba nepriklausomais tinklo naudotojais. Šios 
trys galimybės yra lygiavertės ir jos visos įtraukiamos į šį pasiūlymą dėl direktyvos.

Pakeitimas 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
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Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą, 
įsteigti tiekimo ir gavybos interesų 
neturinčius sistemos operatorius arba
įgyvendinti efektyvų ir veiksmingą 
perdavimo sistemų operatorių teisinį 
atskyrimą. Pasirinkus nepriklausomo 
sistemos operatoriaus sprendimą, visiškas 
to sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomų tinklų operatorių įsteigimas turėtų būti lygiavertė pasirinkimo galimybė. Tai 
taip pat susiję su iš dalies pakeista 8 straipsnio 1 dalimi.
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Pakeitimas 72
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą 
arba, pritaikius leidžiančią nukrypti 
nuostatą, įsteigti tiekimo ir gavybos 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Pasirinkus nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimą, visiškas to 
sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

(11) Jeigu įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis, t. y. taikyti nuosavybės atskyrimą, 
efektyvų ir veiksmingą veiklos rūšių 
atskyrimą arba, pritaikius leidžiančią 
nukrypti nuostatą, įsteigti tiekimo ir 
gavybos interesų neturinčius sistemos 
operatorius. Pasirinkus nepriklausomo 
sistemos operatoriaus sprendimą, visiškas 
to sprendimo veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant visapusiškai apsaugoti 
vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
taip pat reikėtų suteikti galimybę 
įgyvendinti nuosavybės atskyrimą 
tiesiogiai parduodant turtą arba padalijant 
integruotosios bendrovės akcijas tinklo 
bendrovei ir likusioms tiekimo ir gavybos 
įmonėms, su sąlyga, kad būtų laikomasi iš 
nuosavybės atskyrimo kylančių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti iš trijų perdavimo tinklo atskyrimo 
galimybių: nuosavybės atskyrimo, nepriklausomo sistemos operatoriaus modelio ir efektyvaus 
ir veiksmingo veiklos rūšių atskyrimo. 
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Pakeitimas 73
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant išplėtoti konkurenciją dujų 
vidaus rinkoje, ne namų ūkio vartotojams 
turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti 
tiekėjus ir sudaryti sutartis dėl dujų 
tiekimo su keliais tiekėjais. Vartotojai 
turėtų būti ginami nuo į sutartis 
įtraukiamų sąlygų dėl išimtinių teisių, 
pagal kurias siekiama neatsižvelgti į 
konkuruojančius ir (arba) papildomus 
pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva būtina siekti vartotojams suteikti galimybę pasinaudoti mažomis energijos 
kainomis, taigi reikėtų užkirsti kelią rinkoje dominuojantiems tiekėjams į sutartis su klientais 
įtraukti sąlygas dėl išimtinių teisių. Sutarties sąlygos dėl išimtinių teisių užkerta kelią ne 
namų ūkio vartotojams naudotis kelių tiekėjų paslaugomis ir taip gerokai sumažinti elektros 
energijos išlaidos. 

Pakeitimas 74
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. Jei atitinkama 
valstybė narė gali įrodyti, kad šio 

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. 
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reikalavimo laikomasi, dvi atskiros 
viešosios įstaigos galėtų kontroliuoti, 
viena vertus, gavybos ir tiekimo veiklą ir, 
kita vertus, perdavimo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Visos viešojo sektoriaus įmonės yra pavaldžios nacionalinei, regioninei arba vietinei valdžiai 
pagal griežtą sprendimų priėmimo hierarchiją. Paprastai strateginiai viešųjų energijos 
įmonių sprendimai yra aktualūs visai šalies ekonomikai ir todėl priimami politiniu lygmeniu. 
Nuosavybės ir tinklo eksploatavimo priskyrimas dviem atskiroms tos pačios viešojo 
administravimo sistemos  įstaigoms yra nesąmonė.

Pakeitimas 75
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. Jei atitinkama 
valstybė narė gali įrodyti, kad šio 
reikalavimo laikomasi, dvi atskiros 
viešosios įstaigos galėtų kontroliuoti, 
viena vertus, gavybos ir tiekimo veiklą ir, 
kita vertus, perdavimo veiklą.

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui.

Or. en
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Pakeitimas 76
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. Jei atitinkama 
valstybė narė gali įrodyti, kad šio 
reikalavimo laikomasi, dvi atskiros 
viešosios įstaigos galėtų kontroliuoti, 
viena vertus, gavybos ir tiekimo veiklą ir, 
kita vertus, perdavimo veiklą.

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui.

Or. de

Pagrindimas

Nevienodos viešajam ir privačiajam sektoriams taikomos sąlygos yra diskriminacinės ir 
nepagrįstos. 

Pakeitimas 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. Jei atitinkama 
valstybė narė gali įrodyti, kad šio 

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui.
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reikalavimo laikomasi, dvi atskiros 
viešosios įstaigos galėtų kontroliuoti, 
viena vertus, gavybos ir tiekimo veiklą ir, 
kita vertus, perdavimo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Nevienodos viešiesiems ir privatiesiems perdavimo sistemos savininkams taikomos sąlygos 
būtų diskriminacija. Komisijos pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse išskiriamos valstybės 
arba privačios bendrovės valdomos sistemos. 

Pakeitimas 78
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. Jei atitinkama 
valstybė narė gali įrodyti, kad šio 
reikalavimo laikomasi, dvi atskiros 
viešosios įstaigos galėtų kontroliuoti, viena 
vertus, gavybos ir tiekimo veiklą ir, kita 
vertus, perdavimo veiklą.

(12) Įgyvendinant veiklos rūšių atskyrimą 
reikėtų laikytis viešojo ir privačiojo 
sektorių nediskriminavimo principo. Todėl 
tas pats asmuo, vienas ar kartu su kitais, 
neturėtų turėti galimybės daryti įtaką ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir tiekimo 
įmonių padalinių sudėčiai, balsavimui ar 
sprendimų priėmimui. Jei atitinkama 
valstybė narė gali įrodyti, kad šio 
reikalavimo laikomasi, dvi atskiros 
viešosios įstaigos galėtų kontroliuoti, viena 
vertus, gavybos ir tiekimo veiklą ir, kita 
vertus, perdavimo veiklą. Kai vertikalioji 
integracija išlaikoma valstybei narei 
kontroliuojant ir perdavimo sistemos 
operatorių, ir gavybos bei tiekimo 
funkcijas atliekančias įmones, tokiems 
subjektams ir toliau turėtų būti privalomi 
efektyvaus teisinio veiklos rūšių atskyrimo 
reikalavimai.

Or. en
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Pakeitimas 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Komisijai 
reikėtų suteikti teisę peržiūrėti 
reguliavimo institucijų priimtus 
sprendimus dėl sertifikavimo.

(13) Tinklo eksploatavimo ir tiekimo 
veiklos atskyrimas turėtų būti įgyvendintas 
visoje Bendrijoje, kad joks tinklo 
operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta perdavimo sistemos operatoriams, kurių nuosavybė atskirta, ir 
nepriklausomiems sistemos operatoriams taikoma sertifikavimo procedūra yra pernelyg 
sudėtinga ir biurokratiška. Tinkamą atskyrimo taisyklių įgyvendinimą taip pat sėkmingai gali 
užtikrinti perdavimo sistemos operatorius stebinčios ir prižiūrinčios reguliavimo institucijos.  
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Pakeitimas 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Komisijai reikėtų 
suteikti teisę peržiūrėti reguliavimo 
institucijų priimtus sprendimus dėl 
sertifikavimo.

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms.
Kad šios nuostatos būtų vienodai taikomos 
visoje Bendrijoje ir būtų laikomasi 
tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, 
Komisijai reikėtų suteikti teisę peržiūrėti 
reguliavimo institucijų priimtus 
sprendimus dėl sertifikavimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta perdavimo sistemos operatoriams, kurių nuosavybė atskirta, ir 
nepriklausomiems sistemos operatoriams taikoma sertifikavimo procedūra yra pernelyg 
sudėtinga ir biurokratiška. Tinkamą atskyrimo taisyklių įgyvendinimą taip pat sėkmingai gali 
užtikrinti perdavimo sistemos operatorius stebinčios ir prižiūrinčios reguliavimo institucijos. 
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Pakeitimas 81
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Komisijai reikėtų 
suteikti teisę peržiūrėti reguliavimo 
institucijų priimtus sprendimus dėl 
sertifikavimo.

(13) Tinklo eksploatavimo ir tiekimo 
veiklos atskyrimas turėtų būti įgyvendintas 
visoje Bendrijoje. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Agentūrai
reikėtų suteikti teisę peržiūrėti reguliavimo 
institucijų priimtus sprendimus dėl 
sertifikavimo.

Or. lt

Pakeitimas 82
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
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gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Komisijai reikėtų 
suteikti teisę peržiūrėti reguliavimo 
institucijų priimtus sprendimus dėl 
sertifikavimo.

gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai („Agentūra“) reikėtų suteikti 
teisę persvarstyti reguliavimo institucijų 
priimtus sprendimus dėl sertifikavimo.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra gali pasitarnauti kaip sąžiningas tarpininkas siekiant užtikrinti, kad visos valstybės 
narės veiktų vienodu pagrindu. Agentūra turėtų daugiau techninių gebėjimų negu Komisija. 

Pakeitimas 83
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 

(13) Visiškas tinklo eksploatavimo ir 
tiekimo veiklos atskyrimas turėtų būti 
įgyvendintas visoje Bendrijoje, kad joks 
tinklo operatorius Bendrijoje ar susijusios 
bendrovės nė vienoje valstybėje narėje 
neturėtų galimybės užsiimti tiekimo ar 
gavybos veikla. Šią nuostatą reikėtų 
vienodai taikyti ES ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad tinklo 
eksploatavimo ir tiekimo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta, reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę 
atsisakyti sertifikuoti veiklos rūšių 
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atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Komisijai reikėtų 
suteikti teisę peržiūrėti reguliavimo 
institucijų priimtus sprendimus dėl 
sertifikavimo.

atskyrimo taisyklių nesilaikančius 
perdavimo sistemos operatorius. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai („Agentūra“) reikėtų suteikti 
teisę persvarstyti reguliavimo institucijų 
priimtus sprendimus dėl sertifikavimo.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra gali pasitarnauti kaip sąžiningas tarpininkas siekiant užtikrinti, kad visos valstybės 
narės veiktų vienodu pagrindu. Agentūra turėtų daugiau techninių gebėjimų negu Komisija. 

Pakeitimas 84
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su 
veiksmingu ES dujų rinkos veikimu. Dujas 
ES piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios dujų rinkos, 
ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu susijusi 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui 
ir Bendrijos piliečių gerovei. 
Nepažeisdama tarptautinių savo 
įsipareigojimų, Bendrija mano, kad dujų 
perdavimo sektorius yra labai svarbus 
Bendrijai, todėl reikia papildomų 
apsaugos priemonių, susijusių su trečiųjų 
šalių įtaka, kad nekiltų grėsmė Bendrijos 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Tokios 
priemonės taip pat būtinos siekiant 

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su 
veiksmingu ES dujų rinkos veikimu. Dujas 
ES piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios dujų rinkos, 
ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu susijusi 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui 
ir Bendrijos piliečių gerovei. Klaidingi 
veiksmai šioje srityje tampa akivaizdūs tik 
po ilgo laiko. Nepažeisdama tarptautinių 
savo įsipareigojimų, Bendrija mano, kad 
dujų perdavimo sektorius yra labai svarbus 
Bendrijai. 
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užtikrinti, kad būtų laikomasi veiksmingo 
veiklos rūšių atskyrimo taisyklių.

Or. de

Pagrindimas

Kapitalo įplaukos tiesioginių investicijų forma ekonominiu požiūriu labai pageidaujamos ir 
stiprina ES šalių ekonomiką.  Nuostata dėl trečiųjų šalių, kuria siekiama apginti Europos 
perdavimo sistemos operatorius nuo trečiųjų šalių bendrovių vykdomų perėmimų, yra 
protekcionistinė, teisiškai ginčytina ir sunkiai pritaikoma.

Pakeitimas 85
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su 
veiksmingu ES dujų rinkos veikimu. Dujas 
ES piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios dujų rinkos, 
ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu susijusi 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui 
ir Bendrijos piliečių gerovei.
Nepažeisdama tarptautinių savo 
įsipareigojimų, Bendrija mano, kad dujų 
perdavimo sektorius yra labai svarbus 
Bendrijai, todėl reikia papildomų apsaugos 
priemonių, susijusių su trečiųjų šalių įtaka, 
kad nekiltų grėsmė Bendrijos viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ir Bendrijos 
piliečių gerovei. Tokios priemonės taip pat 
būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi veiksmingo veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių.

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su 
veiksmingu ES dujų rinkos veikimu. Dujas 
ES piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios dujų rinkos, 
ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu susijusi 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui 
ir Bendrijos piliečių gerovei. Dujų 
infrastruktūra sudaro ir valstybės narės, 
kurios teritorijoje ji yra, ir Europos 
svarbios infrastruktūros dalį.
Nepažeisdama tarptautinių savo 
įsipareigojimų, Bendrija mano, kad dujų 
perdavimo sektorius yra labai svarbus 
Bendrijai, todėl reikia papildomų apsaugos 
priemonių, susijusių su trečiųjų šalių įtaka, 
kad nekiltų grėsmė Bendrijos viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ir Bendrijos 
piliečių gerovei. Tokios priemonės taip pat 
būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi veiksmingo veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių.
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Or. ro

Pakeitimas 86
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su 
veiksmingu ES dujų rinkos veikimu. Dujas 
ES piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios dujų rinkos, 
ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu susijusi 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui 
ir Bendrijos piliečių gerovei. 
Nepažeisdama tarptautinių savo 
įsipareigojimų, Bendrija mano, kad dujų 
perdavimo sektorius yra labai svarbus 
Bendrijai, todėl reikia papildomų apsaugos 
priemonių, susijusių su trečiųjų šalių įtaka, 
kad nekiltų grėsmė Bendrijos viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ir Bendrijos 
piliečių gerovei. Tokios priemonės taip pat 
būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi veiksmingo veiklos rūšių 
atskyrimo taisyklių.

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su 
veiksmingu ES dujų rinkos veikimu ir 
valstybių narių izoliuotų rinkų 
integravimu. Dujas ES piliečiams galima 
tiekti tik naudojantis vamzdynų tinklu. 
Veikiančios dujų rinkos, ypač tinklai ir kita 
su dujų tiekimu susijusi įranga, yra labai 
svarbūs visuomenės saugumui, 
ekonomikos konkurencingumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Nepažeisdama 
tarptautinių savo įsipareigojimų, Bendrija 
mano, kad dujų perdavimo sektorius yra 
labai svarbus Bendrijai, todėl reikia 
papildomų apsaugos priemonių, susijusių 
su trečiųjų šalių įtaka, kad nekiltų grėsmė 
Bendrijos viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ir Bendrijos piliečių gerovei. 
Tokios priemonės taip pat būtinos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi veiksmingo 
veiklos rūšių atskyrimo taisyklių.

Or. lt
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Pakeitimas 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Gerai veikiančioje rinkoje laikymo 
paslaugų teikimas gali būti 
konkurencinga veikla daugumoje 
Europos šalių. Valstybės narės ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
užtikrinti, kad laikymo sistemos 
operatoriams taikomomis sąlygomis būtų 
siekiama laikymo rinkos 
konkurencingumo.

Or. en

Pagrindimas

Nors dujotiekiai ir perdavimo tinklai yra natūralios monopolijos ir turi būti reguliuojamos, 
dujų laikymas gali ir turi tapti konkurencinga veiklos rūšimi skatinant naujų rinkos dalyvių 
naujas investicijas.

Pakeitimas 88
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Nediskriminacinė teisė naudotis 
paskirstymo tinklu užtikrina galimybę 
pasiekti vartotojus mažmeniniu lygmeniu. 
Diskriminavimo rizika suteikiant 
trečiosioms šalims teises naudotis 
sistemomis ir investuojant paskirstymo 
lygiu yra mažesnė, nei perdavimo lygiu, 
nes paskirstymo lygiu perkrova ir gavybos 
interesai apskritai yra ne tokie svarbūs, nei 
perdavimo lygiu. Be to, pagal Direktyvą 
2003/55/EB funkcinis paskirstymo 
sistemos operatorių atskyrimas tapo 

(16) Nediskriminacinė teisė naudotis 
paskirstymo tinklu užtikrina galimybę 
pasiekti vartotojus mažmeniniu lygmeniu. 
Diskriminavimo rizika suteikiant 
trečiosioms šalims teises naudotis 
sistemomis ir investuojant paskirstymo 
lygiu yra mažesnė, nei perdavimo lygiu, 
nes paskirstymo lygiu perkrova ir gavybos 
interesai apskritai yra ne tokie svarbūs, nei 
perdavimo lygiu. Todėl turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad paskirstymo tinklai neįeina 
į šios direktyvos taikymo sritį. Be to, pagal 
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privalomas tik 2007 m. liepos 1 d., o jo 
poveikį vidaus rinkai dar reikia įvertinti. 
Pagal dabar galiojančias teisinio ir 
funkcinio veiklos rūšių atskyrimo taisykles 
veiklos rūšis galima veiksmingai atskirti tik 
tuomet, jei tos taisyklės bus aiškiau 
apibrėžtos, tinkamai įgyvendintos ir 
atidžiai prižiūrimos. Todėl siekiant 
mažmeniniu lygmeniu sukurti vienodas 
sąlygas, paskirstymo sistemos operatorių 
veiklą reikėtų prižiūrėti, kad jie negalėtų 
naudotis turimais vertikalios integracijos 
pranašumais, susijusiais su konkurencine 
padėtimi rinkoje, ypač mažų buitinių ar 
nebuitinių vartotojų atžvilgiu.

Direktyvą 2003/55/EB funkcinis 
paskirstymo sistemos operatorių 
atskyrimas tapo privalomas tik 2007 m. 
liepos 1 d., o jo poveikį vidaus rinkai dar 
reikia įvertinti. Pagal dabar galiojančias 
teisinio ir funkcinio veiklos rūšių 
atskyrimo taisykles veiklos rūšis galima 
veiksmingai atskirti tik tuomet, jei tos 
taisyklės bus aiškiau apibrėžtos, tinkamai 
įgyvendintos ir atidžiai prižiūrimos. Todėl 
siekiant mažmeniniu lygmeniu sukurti 
vienodas sąlygas, paskirstymo sistemos 
operatorių veiklą reikėtų prižiūrėti, kad jie 
negalėtų naudotis turimais vertikalios 
integracijos pranašumais, susijusiais su 
konkurencine padėtimi rinkoje, ypač mažų 
buitinių ar nebuitinių vartotojų atžvilgiu.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų aiškios nuostatos, kad paskirstymo lygmuo neįeina į trečiąjį energetikos vidaus rinkos 
paketą.

Pakeitimas 89
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Derinant nacionalinių reguliavimo 
institucijų įgaliojimus, turėtų būti 
numatytos teiktinos paskatos ir 
energetikos bendrovėms taikytinos 
sankcijos. Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrai 
turėtų būti suteikti derami įgaliojimai 
vadovauti užtikrinant, kad visų valstybių 
narių paskatos ir sankcijos būtų 
lygiavertės, bei pateikti šių priemonių 
gaires.

Or. en
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Pakeitimas 90
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16 a) Derinant nacionalinių reguliavimo 
institucijų įgaliojimus, turėtų būti 
numatytos teiktinos paskatos ir 
energetikos bendrovėms taikytinos 
sankcijos. Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrai 
turėtų būti suteikti derami įgaliojimai 
vadovauti užtikrinant, kad visų valstybių 
narių paskatos ir sankcijos būtų 
lygiavertės, ir pateikti šių priemonių 
gaires.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turi užtikrinti, kad šios priemonės būtų nustatytos pagal bendrą metodiką.

Pakeitimas 91
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Derinant nacionalinių reguliavimo 
institucijų įgaliojimus, turėtų būti 
numatytos teiktinos paskatos ir 
energetikos bendrovėms taikytinos 
sankcijos. Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrai
(Agentūrai) turėtų būti suteikti atitinkami 
įgaliojimai vadovauti, užtikrinant, kad 
visų valstybių narių paskatos ir sankcijos 
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būtų lygiavertės, ir pateikti šių priemonių 
gaires.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turi užtikrinti, kad šios priemonės būtų nustatytos pagal bendrą metodiką.

Pakeitimas 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
plačiau naudoti biodujas ir iš biomasės 
gaunamas dujas, turėtų taikyti konkrečias 
priemones, kurios padėtų sudaryti 
nediskriminacines galimybes patekti į 
dujų sistemą, su sąlyga, jei tai 
neprieštarauja atitinkamoms techninėms 
taisyklėms ir saugos standartams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant ES 2020 m. energetikos tikslų, reikės aktyviai remti biodujas ir iš biomasės 
gaunamas dujas. Ši parama bus didesnė, nei priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti atitikimą 
taisyklėms ir saugos standartams nediskriminavimo sąlygomis.

Pakeitimas 93
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kad vidaus rinka tinkamai veiktų, (18) Kad vidaus rinka tinkamai veiktų, 
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energetikos reguliavimo institucijos turi 
galėti priimti sprendimus visais svarbiais 
reguliavimo klausimais ir visiškai 
nepriklausyti nuo visų kitų viešųjų ar 
privačiųjų interesų įtakos.

energetikos reguliavimo institucijos turi 
galėti priimti sprendimus visais svarbiais 
reguliavimo klausimais ir visiškai 
nepriklausyti nuo visų kitų viešųjų ar
privačių bendrovių interesų įtakos.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos reguliavimo institucijos turėtų paisyti visuomenės interesų. 

Pakeitimas 94
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Energetikos reguliavimo institucijoms 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti 
privalomus spendimus dėl dujų įmonių ir 
taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas įsipareigojimų 
nevykdančioms gamtinių dujų įmonėms. 
Joms taip pat reikia suteikti įgaliojimus 
neatsižvelgiant į taikomas konkurencijos 
taisykles nuspręsti imtis bet kokių tinkamų 
priemonių, kuriomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija, būtina tam, kad 
tinkamai veiktų rinka; taip pat užtikrinti 
aukštus viešųjų paslaugų standartus, 
siekiant atverti rinką, apsaugoti 
pažeidžiamus vartotojus ir užtikrinti 
visišką vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą. Šios nuostatos neturėtų 
prieštarauti Komisijos įgaliojimams, 
susijusiems su konkurencijos taisyklių 
taikymu, įskaitant įgaliojimą tikrinti 
Bendrijos masto įmonių susijungimus, ir 
vidaus rinkos taisyklėms, pvz., laisvas 
kapitalo judėjimo taisyklėms.

(19) Energetikos reguliavimo institucijoms 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti 
privalomus spendimus dėl tinklo 
operatorių ir taikyti veiksmingas, tinkamas 
ir atgrasančias sankcijas įsipareigojimų 
nevykdantiems tinklo operatoriams. Joms 
taip pat reikia suteikti įgaliojimus 
neatsižvelgiant į taikomas konkurencijos 
taisykles nuspręsti imtis bet kokių tinkamų 
priemonių, susijusių su galimybe naudotis 
tinklais siekiant veiksmingos 
konkurencijos, būtinos tam, kad tinkamai 
veiktų rinka; taip pat užtikrinti aukštus 
viešųjų paslaugų standartus, siekiant atverti 
rinką, apsaugoti pažeidžiamus vartotojus ir 
užtikrinti visišką vartotojų apsaugos 
priemonių veiksmingumą. Šios nuostatos 
neturėtų prieštarauti Komisijos 
įgaliojimams, susijusiems su konkurencijos 
taisyklių taikymu, įskaitant įgaliojimą 
tikrinti Bendrijos masto įmonių 
susijungimus, ir vidaus rinkos taisyklėms, 
pvz., laisvas kapitalo judėjimo taisyklėms.

Or. en
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Pakeitimas 95
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Energetikos reguliavimo institucijoms 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti 
privalomus spendimus dėl dujų įmonių ir 
taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas įsipareigojimų 
nevykdančioms gamtinių dujų įmonėms. 
Joms taip pat reikia suteikti įgaliojimus 
neatsižvelgiant į taikomas konkurencijos 
taisykles nuspręsti imtis bet kokių tinkamų 
priemonių, kuriomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija, būtina tam, kad 
tinkamai veiktų rinka; taip pat užtikrinti 
aukštus viešųjų paslaugų standartus, 
siekiant atverti rinką, apsaugoti 
pažeidžiamus vartotojus ir užtikrinti 
visišką vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą. Šios nuostatos neturėtų 
prieštarauti Komisijos įgaliojimams, 
susijusiems su konkurencijos taisyklių 
taikymu, įskaitant įgaliojimą tikrinti 
Bendrijos masto įmonių susijungimus, ir 
vidaus rinkos taisyklėms, pvz., laisvas 
kapitalo judėjimo taisyklėms.

(19) Energetikos reguliavimo institucijoms 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti 
privalomus spendimus dėl dujų įmonių ir 
taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas įsipareigojimų 
nevykdančioms gamtinių dujų įmonėms. 
Joms taip pat reikia suteikti įgaliojimus 
neatsižvelgiant į taikomas konkurencijos 
taisykles nuspręsti imtis bet kokių tinkamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinama 
nauda vartotojams skatinant veiksmingą 
konkurenciją, būtiną tam, kad tinkamai 
veiktų rinka; taip pat užtikrinti aukštus 
viešųjų paslaugų standartus, siekiant atverti 
rinką, apsaugoti pažeidžiamus vartotojus ir 
užtikrinti visišką vartotojų apsaugos 
priemonių veiksmingumą. Šios nuostatos 
neturėtų prieštarauti Komisijos 
įgaliojimams, susijusiems su konkurencijos 
taisyklių taikymu, įskaitant įgaliojimą 
tikrinti Bendrijos masto įmonių 
susijungimus, ir vidaus rinkos taisyklėms, 
pvz., laisvas kapitalo judėjimo taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos konkurencijos skatinimas neturėtų būti tikslas, bet tai turėtų būti nukreipta į 
vartotojų interesus užtikrinant didesnį pasirinkimą, mažesnes kainas ir geresnės kokybės 
paslaugą. 
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Pakeitimas 96
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Energetikos ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, siekdamos vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 
rinkas, be to, joms turėtų būti suteikta 
teisė iš energetikos bendrovių gauti 
reikiamą informaciją, naudojantis 
tinkamais ir pakankamais įgaliojimais 
atlikti tyrimus, spręsti ginčus ir taikyti 
veiksmingas sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Nepakankamas dabartinių direktyvų įgyvendinimas ir toliau kelia rūpesčių. Siekdamos 
užtikrinti, kad dujų vidaus rinka būtų veiksmingai atverta, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi gebėti bendradarbiauti su kitomis reikiamomis reguliavimo institucijomis ir 
leisti joms veiksmingai stebėti dujų rinką, o, prireikus, suteikti teisę dujų įmonėms taikyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, kai jos nevykdo šioje direktyvoje nurodytų 
įpareigojimų.

Pakeitimas 97
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Energetikos ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, siekdamos vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 
rinkas, be to, joms turėtų būti suteikta 
teisė iš energetikos bendrovių gauti 
reikiamą informaciją, naudojantis 
tinkamais ir pakankamais įgaliojimais 
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atlikti tyrimus, spręsti ginčus ir taikyti 
veiksmingas sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Nepakankamas dabartinių direktyvų įgyvendinimas ir toliau kelia rūpesčių. Siekdamos 
užtikrinti, kad dujų vidaus rinka būtų veiksmingai atverta, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi gebėti bendradarbiauti su kitomis reikiamomis reguliavimo institucijomis ir 
leisti joms veiksmingai stebėti dujų rinką, o, prireikus, suteikti teisę dujų įmonėms taikyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, kai jos nevykdo šioje direktyvoje nurodytų 
įpareigojimų.

Pakeitimas 98
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant tinkamą gamtinių 
dujų vidaus rinkos veikimą. Siekiant 
sustiprinti infrastruktūros projektų, kuriems 
padaryta išimtis, teigiamą poveikį 
konkurencijai ir tiekimo saugumui, 
projekto planavimo etapu reikėtų ištirti 
rinkos dalyvių susidomėjimą projektu ir 
įgyvendinti perkrovos valdymo taisykles. 
Jei infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, prašymus 
padaryti išimtis turėtų nagrinėti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra, kad būtų 
galima geriau atsižvelgti į infrastruktūros 
tarpvalstybinį poveikį ir palengvinti 
administracinį darbą. Be to, atsižvelgiant į 
išskirtinę šių stambių infrastruktūros 
projektų, kuriems padaryta išimtis, 
įgyvendinimo riziką, tiekimo ir gavybos 
įmonėms reikėtų laikinai leisti iš dalies 
nesilaikyti veiklos rūšių atskyrimo 

(20) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant tinkamą gamtinių 
dujų vidaus rinkos veikimą. Siekiant 
sustiprinti infrastruktūros projektų, kuriems 
padaryta išimtis, teigiamą poveikį 
konkurencijai ir tiekimo saugumui, 
projekto planavimo etapu reikėtų ištirti 
rinkos dalyvių susidomėjimą projektu ir 
įgyvendinti perkrovos valdymo taisykles. 
Jei infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, reguliavimo 
institucijos arba atitinkamos valstybių 
narių įstaigos pasikonsultavusios 
tarpusavyje turėtų priimti sprendimą 
padaryti išimtį, kurį turėtų patvirtinti 
Komisija. Be to, atsižvelgiant į išskirtinę 
šių stambių infrastruktūros projektų, 
kuriems padaryta išimtis, įgyvendinimo 
riziką, tiekimo ir gavybos įmonėms reikėtų 
laikinai leisti iš dalies nesilaikyti veiklos 
rūšių atskyrimo taisyklių įgyvendinant 
minėtus projektus. Ši nuostata tiekimo 
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taisyklių įgyvendinant minėtus projektus. 
Ši nuostata tiekimo saugumo sumetimais 
visų pirma turėtų būti taikoma naujiems 
Bendrijos dujotiekiams, kuriais dujos 
transportuojamos iš trečiųjų šalių į 
Bendriją.

saugumo sumetimais visų pirma turėtų būti 
taikoma naujiems Bendrijos dujotiekiams, 
kuriais dujos transportuojamos iš trečiųjų 
šalių į Bendriją.

Or. en

Pagrindimas

Prašymą padaryti išimtį pirmiausia turėtų nagrinėti reglamentavimo institucijos arba 
atitinkamos susijusių valstybių narių įstaigos siekiant palengvinti ir supaprastinti stambių 
naujų dujų infrastruktūros objektų statybą, ir tada jis turėtų būti pateiktas tvirtinti Komisijai, 
kuri dėl savo pagrindinio Sutarčių sergėtojos vaidmens yra geriausias Europos interesų 
garantas.

Pakeitimas 99
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant tinkamą gamtinių 
dujų vidaus rinkos veikimą. Siekiant 
sustiprinti infrastruktūros projektų, kuriems 
padaryta išimtis, teigiamą poveikį 
konkurencijai ir tiekimo saugumui, 
projekto planavimo etapu reikėtų ištirti 
rinkos dalyvių susidomėjimą projektu ir 
įgyvendinti perkrovos valdymo taisykles. 
Jei infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, prašymus 
padaryti išimtis turėtų nagrinėti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra, kad būtų 
galima geriau atsižvelgti į infrastruktūros 
tarpvalstybinį poveikį ir palengvinti 
administracinį darbą. Be to, atsižvelgiant į 
išskirtinę šių stambių infrastruktūros 
projektų, kuriems padaryta išimtis, 

(20) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant tinkamą gamtinių 
dujų vidaus rinkos veikimą. Europos 
Tarybos prioritetiniais pripažinti 
projektai, pvz., „Nabucco“, paįvairins 
Europos Sąjungos gamtinių dujų tiekimo 
šaltinius ir padės sumažinti Sąjungos 
energetinę priklausomybę nuo trečiųjų 
šalių. Siekiant sustiprinti infrastruktūros
projektų, kuriems padaryta išimtis, 
teigiamą poveikį konkurencijai ir tiekimo 
saugumui, projekto planavimo etapu 
reikėtų ištirti rinkos dalyvių susidomėjimą 
projektu ir įgyvendinti perkrovos valdymo 
taisykles. Jei infrastruktūra yra daugiau nei 
vienos valstybės narės teritorijoje, 
prašymus padaryti išimtis turėtų nagrinėti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra, kad būtų 
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įgyvendinimo riziką, tiekimo ir gavybos 
įmonėms reikėtų laikinai leisti iš dalies 
nesilaikyti veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklių įgyvendinant minėtus projektus. 
Ši nuostata tiekimo saugumo sumetimais 
visų pirma turėtų būti taikoma naujiems 
Bendrijos dujotiekiams, kuriais dujos 
transportuojamos iš trečiųjų šalių į 
Bendriją.

galima geriau atsižvelgti į infrastruktūros 
tarpvalstybinį poveikį ir palengvinti 
administracinį darbą. Be to, atsižvelgiant į 
išskirtinę šių stambių infrastruktūros 
projektų, kuriems padaryta išimtis, 
įgyvendinimo riziką, tiekimo ir gavybos 
įmonėms reikėtų laikinai leisti iš dalies 
nesilaikyti veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklių įgyvendinant minėtus projektus. 
Ši nuostata tiekimo saugumo sumetimais 
visų pirma turėtų būti taikoma naujiems 
Bendrijos dujotiekiams, kuriais dujos 
transportuojamos iš trečiųjų šalių į 
Bendriją.

Or. ro

Pakeitimas 100
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant tinkamą gamtinių 
dujų vidaus rinkos veikimą. Siekiant 
sustiprinti infrastruktūros projektų, kuriems 
padaryta išimtis, teigiamą poveikį 
konkurencijai ir tiekimo saugumui, 
projekto planavimo etapu reikėtų ištirti 
rinkos dalyvių susidomėjimą projektu ir 
įgyvendinti perkrovos valdymo taisykles. 
Jei infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, prašymus 
padaryti išimtis turėtų nagrinėti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra, kad būtų 
galima geriau atsižvelgti į infrastruktūros 
tarpvalstybinį poveikį ir palengvinti 
administracinį darbą. Be to, atsižvelgiant į 
išskirtinę šių stambių infrastruktūros 
projektų, kuriems padaryta išimtis, 
įgyvendinimo riziką, tiekimo ir gavybos 

(20) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant tinkamą gamtinių 
dujų vidaus rinkos veikimą. Siekiant 
sustiprinti infrastruktūros projektų, kuriems 
padaryta išimtis, teigiamą poveikį 
konkurencijai ir tiekimo saugumui, 
projekto planavimo etapu reikėtų ištirti 
rinkos dalyvių susidomėjimą projektu ir 
įgyvendinti perkrovos valdymo taisykles. 
Jei infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, prašymus 
padaryti išimtis turėtų nagrinėti Komisija 
pasikonsultavusi su Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra, kad būtų galima geriau 
atsižvelgti į infrastruktūros tarpvalstybinį 
poveikį ir palengvinti administracinį darbą. 
Be to, atsižvelgiant į išskirtinę šių stambių 
infrastruktūros projektų, kuriems padaryta 
išimtis, įgyvendinimo riziką, tiekimo ir 
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įmonėms reikėtų laikinai leisti iš dalies 
nesilaikyti veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklių įgyvendinant minėtus projektus. 
Ši nuostata tiekimo saugumo sumetimais 
visų pirma turėtų būti taikoma naujiems 
Bendrijos dujotiekiams, kuriais dujos 
transportuojamos iš trečiųjų šalių į 
Bendriją.

gavybos įmonėms reikėtų laikinai leisti iš 
dalies nesilaikyti veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklių įgyvendinant minėtus projektus. 
Ši nuostata tiekimo saugumo sumetimais 
visų pirma turėtų būti taikoma naujiems 
Bendrijos dujotiekiams, kuriais dujos 
transportuojamos iš trečiųjų šalių į 
Bendriją.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai neturėtų būti suteikti įgaliojimai priimti sprendimą dėl išimties tarpvalstybinėms 
infrastruktūroms, nes kitaip nesusijusių šalių reguliavimo institucijos galėtų daryti poveikį 
agentūros priimamiems sprendimams dėl išimties. Ankstesni pavyzdžiai rodo, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos labai dažnai vadovaujasi nacionaliniais interesais. Be 
to, atsižvelgiant į ETT bylą 9/56 Meroni [1958] ETT 133, įgaliojimai savo nuožiūra priimti 
sprendimus neturėtų būti suteikti įstaigoms, kurios nenumatytos Sutartyse. 

Pakeitimas 101
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Siekiant išvengti ekologinių avarijų 
pavojaus, kiekvienam projektui, 
susijusiam su gamtinių dujų dujotiekiu, 
kertančiu jūrą netoli Europos Sąjungos ir 
skirtu dujoms iš trečiųjų šalių į Bendriją 
transportuoti, Europos Komisija ir 
susijusios valstybės narės atlieka poveikio 
aplinkai vertinimą ir siūlo priemones 
aplinką tausojančiomis sąlygomis 
gamtinėms dujoms saugiai tiekti.

Or. ro
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Pakeitimas 102
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Dujų vidaus rinkai trūksta likvidumo 
ir skaidrumo, o tai trukdo veiksmingai 
paskirstyti išteklius, apriboti riziką ir 
naujiems dalyviams patekti į rinką. Reikia 
siekti, kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos 
likvidumas ir dalyvių skaičius, todėl būtina 
griežtinti įmonių, užsiimančių dujų 
tiekimo veikla, teisės aktais nustatytą 
priežiūrą. Tokie reikalavimai turėtų 
neprieštarauti galiojantiems Bendrijos 
teisėms aktams dėl finansų rinkų ir su jais 
derėti. Energetikos reguliavimo 
institucijos ir finansų rinkų reguliavimo 
institucijos turi bendradarbiauti, kad 
galėtų vienos kitoms užtikrinti galimybę 
prižiūrėti atitinkamas rinkas.

(21) Dujų vidaus rinkai trūksta likvidumo 
ir skaidrumo, o tai trukdo veiksmingai 
paskirstyti išteklius, apriboti riziką ir 
naujiems dalyviams patekti į rinką. Reikia 
siekti, kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos 
likvidumas ir dalyvių skaičius.

Or. de

Pakeitimas 103
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Valstybės narės su suinteresuotais 
socialiniais partneriais turėtų atsižvelgti į 
Direktyvos 2003/55/EB pakeitimų poveikį 
užimtumui, darbo sąlygoms ir darbuotojų 
informavimo, konsultavimo bei 
dalyvavimo teisėms siekiant sušvelninti 
neigiamas pasekmes.

Or. en
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Pagrindimas

Patirtis parodė, kad naujos taisyklės turi pasekmių šiame sektoriuje dirbantiems 
darbuotojams, pavyzdžiui, kaip nurodyta pranešime Europos Komisijai dėl elektros energijos 
ir dujų rinkų atvėrimo padarinių užimtumui (2007 m.).

Pakeitimas 104
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Struktūriniai dujų rinkos sunkumai, 
kylantys dėl tiekėjų koncentracijos, 
ilgalaikių sandorių, skatinančių tiekimą, 
ir paskesnio likvidumo trūkumo, lemia 
neaiškią kainų struktūrą. Siekiant 
paaiškinti kainų struktūrą, reikia 
skaidriau formuoti kainas ir dėl šios 
priežasties prekybos įpareigojimas turėtų 
būti privalomas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama naujoms ir mažoms dujų įmonėms palengvinti patekimą į rinką ir suteikti daugiau 
skaidrumo dujų rinkai ir kainoms.

Pakeitimas 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Energetikos ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, siekdamos vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 
rinkas, be to, joms turėtų būti suteikta 



AM\717626LT.doc 53/103 PE404.542v02-00

LT

teisė iš energetikos bendrovių gauti 
reikiamą informaciją, naudojantis 
tinkamais ir pakankamais įgaliojimais 
atlikti tyrimus, spręsti ginčus ir taikyti 
veiksmingas sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Nepakankamas dabartinių direktyvų įgyvendinimas ir toliau kelia rūpesčių. Siekdamos 
užtikrinti, kad dujų vidaus rinka būtų veiksmingai atverta, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi gebėti bendradarbiauti su kitomis reikiamomis reguliavimo institucijomis ir 
leisti joms veiksmingai stebėti dujų rinką, o, prireikus, suteikti teisę dujų įmonėms taikyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, kai jos nevykdo šioje direktyvoje nurodytų 
įpareigojimų.

Pakeitimas 106
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Energetikos ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, siekdamos vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 
rinkas, be to, joms turėtų būti suteikta 
teisė iš energetikos bendrovių gauti 
reikiamą informaciją, naudojantis 
tinkamais ir pakankamais įgaliojimais 
atlikti tyrimus, spręsti ginčus ir taikyti 
veiksmingas sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Nepakankamas dabartinių direktyvų įgyvendinimas ir toliau kelia rūpesčių. Siekiant užtikrinti, 
kad dujų vidaus rinka bus veiksmingai atverta, nacionalinės reguliavimo agentūros turi turėti 
galimybę bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis reguliavimo institucijomis, nes tai joms 
padėtų efektyviai stebėti dujų rinką. 
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Pakeitimas 107
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prieš Komisijai priimant gaires, 
kuriose bus išsamiau apibrėžiami 
duomenų saugojimo reikalavimai, 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra ir Europos 
vertybinių popierių rinkos priežiūros 
institucijų komitetas (CESR) turėtų 
bendradarbiauti atlikdami tyrimus ir 
patardami Komisijai dėl tų gairių turinio. 
Agentūra ir Komitetas taip pat turėtų 
bendradarbiauti atlikdami išsamesnius 
tyrimus ir patardami Komisijai, ar 
sandoriams, susijusiems su dujų tiekimo 
sutartimis ar dujų rinkos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų būti 
taikomi skaidrumo reikalavimai iki ir 
(arba) po sandorio sudarymo, ir, jei taip, 
koks turėtų būti jų turinys.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žiūrėti 24f straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 108
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Svarbu užtikrinti, kad būtų sukurta į 
vartotojus orientuota, saugi, patikima ir 
veiksminga tinklų sistema, kurią 
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naudojant būtų skatinamas sistemų 
tinkamumas, užtikrinamas energijos 
vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių bei paskirstytos 
gamybos integravimas dideliu ir mažu 
mastu tiek perdavimo, tiek paskirstymo 
tinkluose.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje svarbiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vartotojams. Kuriant visas 
naujas tinklų sistemas reikia atsižvelgti į energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių 
energijos šaltinių integravimą ir t. t. 

Pakeitimas 109
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai 
galėtų pasinaudoti konkurencijos teikiama 
nauda, reikia dar labiau sugriežtinti viešųjų 
paslaugų reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus.
Pagrindinis tiekimo veiklos aspektas –
galimybė naudotis suvartojimo 
duomenimis, todėl vartotojams reikia 
suteikti galimybę jais naudotis, kad galėtų 
paskatinti konkurentus pateikti tais 
duomenimis pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai 
taip pat turėtų turėti teisę gauti tinkamą 
informaciją apie suvartojamą energijos 
kiekį. Reguliariai teikiant duomenis apie 
energijos sąnaudas bus skatinama taupyti 
energiją, nes šie duomenys – tiesioginė 
grįžtamoji informacija vartotojams apie 
investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumą ir elgesio pokyčius poveikį.

(23) Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai 
galėtų pasinaudoti konkurencijos ir 
sąžiningesnių kainų teikiama nauda, reikia 
dar labiau sugriežtinti viešųjų paslaugų 
reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus.
Pagrindinis tiekimo veiklos aspektas –
galimybė naudotis objektyviais ir 
skaidriais suvartojimo duomenimis, todėl 
vartotojams reikia suteikti galimybę 
naudotis suvartojimo duomenimis, 
atitinkamomis kainomis ir paslaugų 
išlaidomis, kad galėtų paskatinti 
konkurentus pateikti tais duomenimis 
pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat 
turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją 
apie suvartojamą energijos kiekį ir 
išankstinis mokėjimas turėtų būti 
adekvatus bei atitikti jų faktinį dujų 
suvartojimą. Bent kas ketvirtį vartotojams 
teikiant informaciją apie energijos 
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sąnaudas bus skatinama taupyti energiją, 
nes šie duomenys – tiesioginė grįžtamoji 
informacija vartotojams apie investicijų į 
energijos vartojimo efektyvumą poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laisvos ir skaidrios konkurencijos tikslo, dėl galimybės naudotis įvairiais duomenimis 
vartotojai gali apgalvotai pasirinkti savo dujų tiekėją. Be to, vartotojai turėtų mokėti tik už tą 
energijos kiekį, kurį jie kiekvieną mėnesį faktiškai sunaudoja.

Pakeitimas 110
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Valstybės narės turėtų užtikrinti 
tinkamą individualių skaitiklių (modernių 
skaitiklių) tiekimą pagal 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/32/EB dėl 
energijos galutinio vartojimo efektyvumo 
ir energetinių paslaugų1, siekiant 
vartotojams pateikti tikslią informaciją 
apie energijos suvartojimą ir užtikrinti 
efektyvumą galutiniam vartotojui.
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 64.

Or. en

Pagrindimas

Modernūs skaitikliai suteikia vartotojams galimybę geriau kontroliuoti savo faktinį dujų 
suvartojimą ir padeda taupiau naudoti dujas.
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Pakeitimas 111
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Vartotojai turėtų būti svarbiausias 
šios direktyvos objektas. Turi būti 
stiprinamos ir užtikrinamos esamos 
vartotojų teisės, jos turi būti skaidresnės ir 
apimti atstovavimą. Nustatant vartotojų 
apsaugą, turi būti užtikrinama, kad visi 
vartotojai naudotųsi konkurencinga 
rinka. Vartotojų teisių laikymąsi turėtų 
užtikrinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, numatydamos paskatas ir 
taikydamos sankcijas įmonėms, 
nesilaikančioms vartotojų apsaugos ir 
konkurencijos taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje svarbiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vartotojui. 

Pakeitimas 112
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Turi būti stiprinamos ir 
užtikrinamos esamos vartotojų teisės, jos 
turi būti skaidresnės ir apimti 
atstovavimą. Nustatant vartotojų apsaugą, 
turi būti užtikrinama, kad visi vartotojai 
naudotųsi konkurencinga rinka. 
Vartotojų teisių laikymąsi turėtų užtikrinti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
numatydamos paskatas ir taikydamos 
sankcijas įmonėms, nesilaikančioms 
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vartotojų apsaugos ir konkurencijos 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 113
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Siekiant užtikrinti, kad visuomenė ir 
mažosios ir vidutinės įmonės galėtų
pasinaudoti dujų paslaugomis, reikia dar 
labiau sugriežtinti viešųjų paslaugų 
reikalavimus ir bendruosius minimalius 
standartus.

Or. ro

Pagrindimas

Itin svarbu, kad naudojimosi dujų infrastruktūra kaina nebūtų pernelyg didelė namų ūkiams ir 
MVĮ, kurių paslaugų tiekimas priklauso nuo energijos. 

Pakeitimas 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Energijos nepriteklius – vis didesnė 
Bendrijos problema. Valstybės narės 
turėtų parengti nacionalinius veiksmų 
planus, pagal kuriuos būtų sprendžiamas 
energijos nepritekliaus klausimas, ir 
užtikrinti reikiamą energijos vartojimą 
pažeidžiamiems vartotojams. Reikia 
numatyti integruotą požiūrį, o priemonės 
turėtų apimti politiką, tarifų politiką ir 
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būsto energetinio efektyvumo didinimą. 
Direktyvoje turėtų būti numatyta bent jau 
teigiama pažeidžiamų klientų 
diskriminacija kainodaros klausimais.

Or. en

Pakeitimas 115
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant prisidėti prie tiekimo 
saugumo ir tuo pat metu užtikrinti 
valstybių narių solidarumą, ypač energijos 
tiekimo krizės atveju, svarbu sukurti 
solidaraus regioninio bendradarbiavimo 
sistemą.

(24) Siekdamos prisidėti prie tiekimo 
saugumo, valstybės narės turėtų tuo pat 
metu užtikrindamos solidarumą, ypač 
energijos tiekimo krizės atveju, glaudžiai 
bendradarbiauti. Pagrindas turėtų būti 
2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 
2004/67/EB dėl priemonių, skirtų 
gamtinių dujų tiekimo patikimumui 
užtikrinti1. 
1 OL L 127, 2004 4 29, p. 92.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2004/67/EB išsamiai reglamentuoja tiekimo saugumo aspektus.

Pakeitimas 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ir Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Siekdamos sukurti elektros energijos 
vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti 

(25) Siekdamos sukurti elektros energijos 
vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti 
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nacionalinių rinkų integravimą ir tinklų 
operatorių bendradarbiavimą Europos bei 
regioniniu lygiu.

nacionalinių rinkų integravimą ir tinklų 
operatorių bendradarbiavimą Europos bei 
regioniniu lygiu. Regioninės integracijos
iniciatyvos yra svarbus pereinamasis 
žingsnis siekiant energetikos rinkų 
Europos integracijos, kuri yra galutinis 
tikslas. Regioninis lygmuo padeda 
pagreitinti integracijos procesą ir 
susijusiems dalyviams, ypač valstybėms 
narėms, nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir perdavimo sistemos 
operatoriams sudaro galimybę 
bendradarbiauti konkrečiais klausimais.

Or. fr

Pagrindimas

Regioninės iniciatyvos yra konstruktyvus pereinamasis žingsnis, padedantis pagerinti 
gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą. Suteikus galimybę perdavimo sistemos operatoriams ir 
nacionalinėms reguliavimo agentūroms tam tikrame regione suderinti prieigą ir taisykles ar 
net sukurti regioninę perdavimo struktūrą, šios iniciatyvos padės tinklui veikti veiksmingiau ir 
palengvins tarpvalstybinę prekybą ir investicijas. 

Pakeitimas 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Siekdamos sukurti dujų vidaus rinką, 
valstybės narės turėtų skatinti nacionalinių 
rinkų integravimą ir tinklo operatorių 
bendradarbiavimą Europos ir regionų 
lygmeniu.

(25) Siekiant sukurti dujų vidaus rinką, 
regioninės energetikos rinkos galėtų būti 
pirmas žingsnis. Taigi, valstybės narės 
turėtų Europos ir, jei įmanoma, regioniniu 
lygmenimis skatinti nacionalinių rinkų 
integravimą ir tinklo operatorių 
bendradarbiavimą. 

Or. en



AM\717626LT.doc 61/103 PE404.542v02-00

LT

Pakeitimas 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tikro Europos vamzdynų tinklo 
sukūrimas turėtų būti šios Direktyvos 
tikslas ir dėl šios priežasties Agentūra 
turėtų būti atsakinga už tarpvalstybinio 
tinklų sujungimo reglamentavimo 
klausimus ir regionines rinkas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinis tinklų sujungimas ir regioninės rinkos būtų plėtojamos 
ir valdomos aiškiai, skaidriai ir be diskriminacijos, šiuos aspektus turėtų reguliuoti Agentūra.

Pakeitimas 119
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tikro Europos vamzdynų tinklo 
sukūrimas turėtų būti šios Direktyvos 
tikslas ir dėl šios priežasties Agentūra 
turėtų būti atsakinga už tarpvalstybinio 
tinklų sujungimo reglamentavimo 
klausimus ir regionines rinkas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinis tinklų sujungimas ir regioninės rinkos būtų plėtojamos 
ir valdomos aiškiai, skaidriai ir be diskriminacijos, šiuos aspektus turėtų reguliuoti Agentūra. 
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Pakeitimas 120
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tikro Europos vamzdynų tinklo 
sukūrimas turėtų būti šios Direktyvos 
tikslas ir dėl šios priežasties Agentūra 
turėtų būti atsakinga už tarpvalstybinio 
tinklų sujungimo reglamentavimo 
klausimus ir regionines rinkas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinis tinklų sujungimas ir regioninės rinkos būtų plėtojamos 
ir valdomos aiškiai, skaidriai ir be diskriminacijos, šiuos aspektus turėtų reguliuoti Agentūra.

Pakeitimas 121
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tikro Europos vamzdynų tinklo 
sukūrimas turėtų būti šios Direktyvos 
tikslas ir dėl šios priežasties Agentūra 
turėtų būti atsakinga už tarpvalstybinio 
tinklų sujungimo reglamentavimo 
klausimus ir regionines rinkas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinis tinklų sujungimas ir regioninės rinkos būtų plėtojamos 
ir valdomos aiškiai, skaidriai ir be diskriminacijos, šiuos aspektus turėtų reguliuoti Agentūra.
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Pakeitimas 122
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Reguliavimo institucijos turėtų teikti 
informaciją rinkos dalyviams dar ir todėl, 
kad Komisija galėtų vykdyti įpareigojimą 
stebėti ir prižiūrėti Europos dujų rinką ir 
jos trumpalaikes, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes raidos tendencijas, įskaitant šiuos 
aspektus: pasiūla ir paklausa, perdavimo ir 
paskirstymo infrastruktūros, tarpvalstybinė 
prekyba, investicijos, didmeninės ir 
vartotojų kainos, rinkos likvidumas ir 
patobulinimai aplinkosaugos bei 
veiksmingumo srityse.

(26) Reguliavimo institucijos turėtų teikti 
informaciją rinkos dalyviams dar ir todėl, 
kad Komisija galėtų vykdyti įpareigojimą 
stebėti ir prižiūrėti Europos dujų rinką ir 
jos trumpalaikes, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes raidos tendencijas, įskaitant šiuos 
aspektus: pasiūla ir paklausa, perdavimo ir 
paskirstymo infrastruktūros, paslaugų ir 
tiekimo kokybė, tarpvalstybinė prekyba, 
perkrovos valdymas, investicijos, 
didmeninės ir vartotojų kainos, rinkos 
likvidumas ir patobulinimai aplinkosaugos 
bei veiksmingumo srityse.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams bus naudingas aktyvus reglamentavimo institucijų dalyvavimas paslaugos 
kokybės ir dujų tiekimo stebėsenoje. Turime užtikrinti veiksmingą nacionalinių reguliavimo 
agentūrų koordinavimą tvarkant pajėgumų skyrimo mechanizmus ir bendriau – valdant 
perkrovą.

Pakeitimas 123
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Reguliavimo institucijos turėtų teikti 
informaciją rinkos dalyviams dar ir todėl, 
kad Komisija galėtų vykdyti įpareigojimą 
stebėti ir prižiūrėti Europos dujų rinką ir 
jos trumpalaikes, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes raidos tendencijas, įskaitant šiuos 
aspektus: pasiūla ir paklausa, perdavimo ir 

(26) Reguliavimo institucijos turėtų teikti 
informaciją rinkos dalyviams dar ir todėl, 
kad Komisija galėtų vykdyti įpareigojimą 
stebėti ir prižiūrėti Europos dujų rinką ir 
jos trumpalaikes, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes raidos tendencijas, įskaitant šiuos 
aspektus: pasiūla ir paklausa, perdavimo ir 
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paskirstymo infrastruktūros, tarpvalstybinė 
prekyba, investicijos, didmeninės ir 
vartotojų kainos, rinkos likvidumas ir 
patobulinimai aplinkosaugos bei 
veiksmingumo srityse.

paskirstymo infrastruktūros, tarpvalstybinė 
prekyba, gamtinių dujų suvartojimas,
investicijos, didmeninės ir vartotojų 
kainos, rinkos likvidumas ir patobulinimai 
aplinkosaugos bei veiksmingumo srityse.

Or. ro

Pakeitimas 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Valstybės narės su suinteresuotais 
socialiniais partneriais turėtų atsižvelgti į 
Direktyvos 2003/55/EB pakeitimų poveikį, 
ypač į skirtingus modelius siekiant 
užtikrinti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai būtų nepriklausomi 
atsižvelgiant į užimtumą, darbo sąlygas ir 
darbuotojų informavimo, konsultavimo
bei dalyvavimo teises siekiant sušvelninti 
neigiamas pasekmes.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad naujos taisyklės turi pasekmių šiame sektoriuje dirbantiems 
darbuotojams, pavyzdžiui, kaip nurodyta pranešime Europos Komisijai dėl elektros energijos 
ir dujų rinkų atvėrimo padarinių užimtumui (2007 m.). 

Pakeitimas 125
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos (28) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių 
dujų perdavimo tinklais sąlygų numatyta 
galimybė Komisijai priimti gaires, kad 
būtų užtikrintas būtinas suderinamumo 
lygis. Tokios gairės (t. y. privalomos 
įgyvendinimo priemonės) yra naudinga 
priemonė, kurią prireikus galima greitai 
pritaikyti.

Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių 
dujų perdavimo tinklais sąlygų numatyta 
galimybė Komisijai priimti gaires, kad 
būtų užtikrintas būtinas suderinamumo 
lygis. Tokios gairės (t. y. privalomos 
įgyvendinimo priemonės) yra naudinga 
priemonė, kurią prireikus galima greitai 
pritaikyti. Pagrindines gairių vertes 
komiteto procedūros metu turėtų nustatyti 
įstatymų leidėjas.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Reglamentą 1775/2005 Komisija įgaliojama teisės aktuose nustatytas gaires keisti tik 
komitologijos proceso metu.

Pakeitimas 126
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
Visas tekstas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Visame tekste frazė „perdavimo 
sistema“ keičiama fraze „perdavimo ir 
(arba) saugojimo ir (arba) SGD sistema“. 

Or. en

Pakeitimas 127
Britta Thomsen

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

-1a) 1 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
"1. Šioje direktyvoje nustatomos bendros 
[...] [...] dujų gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo taisyklės siekiant 
Europos Sąjungoje sukurti integruotas ir 
konkurencingas energetikos rinkas. Joje 
nustatomos taisyklės, susijusios su dujų 
sektoriaus organizavimu ir 
funkcionavimu, patekimu į rinką, 
kriterijais ir tvarka, pagal kurią skelbiami 
konkursai, suteikiami leidimai [...] ir 
eksploatuojamos sistemos. Joje taip pat 
nustatomi visuotiniai paslaugoms taikomi 
reikalavimai, dujų vartotojų teisės ir 
aiškiai išdėstomos su konkurencija 
susijusios pareigos.“

Or. en

Pagrindimas

Taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant, kad vartotojai būtų svarbiausias šios direktyvos 
objektas. Taip pat reikėtų pabrėžti su konkurencija susijusius įpareigojimus.  

Pakeitimas 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Šioje direktyvoje nustatomos 
bendros gamtinių dujų gamybos, 
perdavimo, paskirstymo, [...] laikymo ir 
tiekimo taisyklės siekiant Europos 
Sąjungoje sukurti integruotas ir 
konkurencingas energijos rinkas. Joje 
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nustatomos taisyklės, susijusios su 
gamtinių dujų sektoriaus organizavimu 
ir funkcionavimu, patekimu į rinką, 
kriterijais ir tvarka, pagal kurią 
skelbiami konkursai ir suteikiami 
leidimai [...] ir eksploatuojami tinklai.
Joje taip pat nustatomi visuotiniai 
paslaugoms taikomi reikalavimai, dujų 
vartotojų teisės ir aiškiai išdėstomos su 
konkurencija susijusios pareigos.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 1 straipsnio 1 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant, kad vartotojai būtų svarbiausias šios direktyvos 
objektas. Taip pat reikėtų pabrėžti su konkurencija susijusius įpareigojimus.

Pakeitimas 129
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio –1b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Šia direktyva nustatytos taisyklės, 
taikomos gamtinėms dujoms, įskaitant  
suskystintas gamtines dujas (SGD), 
nediskriminuojančiomis sąlygomis taip 
pat taikomos biodujoms ir iš biomasės 
gautoms dujoms ar kitų rūšių dujoms, 
jei tik šias dujas galima techniškai ir 
saugiai įleisti į gamtinių dujų sistemą ir 
ja transportuoti.“ 

Or. en

(Į Direktyvą 2003/55/EB įtraukiamas 1 straipsnio 2 dalies išaiškinimas)
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Pagrindimas

Reikia taikyti nediskriminavimo principą sudarant galimybę gauti įvairių rūšių dujas iš 
skirtingų šaltinių, jei tai neprieštarauja atitinkamoms techninėms taisyklėmis ir cheminės 
saugos standartams.

Pakeitimas 130
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–a) 3 punktas keičiamas taip:
“3. „perdavimas“ – tai gamtinių dujų 
transportavimas [...] tinklu, kurį 
daugiausia sudaro didelio slėgio 
vamzdynai, išskyrus gavybos proceso
vamzdynų tinklą ir didelio slėgio 
vamzdynų dalį, daugiausiai naudojamą 
gamtinių dujų vietiniam paskirstymui, 
siekiant pristatyti jas vartotojams, 
išskyrus tiekimą;“

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis „perdavimo“ apibrėžimas, pateiktas Direktyvoje 2003/55/EB, skiriasi nuo 
„perdavimo“ apibrėžimo Reglamente 1775/2005.  Siūlomu pakeitimu apibrėžimas direktyvoje 
suvienodinamas su reglamento apibrėžimu. 

Pakeitimas 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–a) 3 punktas keičiamas taip:
"3. „perdavimas“ – tai gamtinių dujų 
transportavimas [...] tinklu, kurį 
daugiausia sudaro didelio slėgio 
vamzdynai, išskyrus gavybos proceso 
vamzdynų tinklą ir didelio slėgio 
vamzdynų dalį, daugiausiai naudojamą 
gamtinių dujų vietiniam paskirstymui, 
siekiant pristatyti jas vartotojams, 
išskyrus tiekimą;“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnio 3 punkto „perdavimo“ apibrėžimo išaiškinimas)

Pagrindimas

Dabartinis „perdavimo“ apibrėžimas, pateiktas Direktyvoje 2003/55/EB, skiriasi nuo 
„perdavimo“ apibrėžimo Reglamente 1775/2005.  Siūlomu pakeitimu apibrėžimas direktyvoje 
suvienodinamas su reglamento apibrėžimu. 

Pakeitimas 132
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–a) 3 punktas keičiamas taip:
"3. „perdavimas“ – tai gamtinių dujų 
transportavimas tinklu, kurį daugiausia 
sudaro didelio slėgio vamzdynai, išskyrus 
gavybos proceso vamzdynų tinklą ir 
didelio slėgio vamzdynų dalį, daugiausiai 
naudojamą gamtinių dujų vietiniam 
paskirstymui, siekiant pristatyti jas 
vartotojams, išskyrus tiekimą;“

Or. de
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Pagrindimas

„Perdavimo“ apibrėžimas, pateiktas Direktyvoje 2003/55/EB, skiriasi nuo „perdavimo“ 
apibrėžimo Reglamente 1775/2005.  Pakeitimu reglamento apibrėžimas įtraukiamas į 
direktyvą.

Pakeitimas 133
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –aa papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–aa) 9 punktas keičiamas taip:
"9. „saugykla“ – tai įrenginiai 
gamtinėms dujoms laikyti, priklausantys 
ir (arba) eksploatuojami gamtinių dujų 
įmonės, įskaitant dujų laikymui skirtą 
SGD įrenginių dalį, tačiau išskyrus tą 
dalį, kuri naudojama išimtinai gavybos 
operacijoms vykdyti, bei įrenginius, 
skirtus vien tik perdavimo sistemos 
operatoriams, atliekantiems savo 
funkcijas;“  

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti formuluotę siekiant užtikrinti, kad saugyklų operatoriai negalėtų teigti, jog 
dėl to, kad jų įrenginiai daugiausiai naudojami gavybos operacijoms, trečiųjų šalių 
reglamentuotas arba derybose numatytas naudojimasis jais neturėtų būti aptartas. 

Pakeitimas 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –aa papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 9 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–aa) 9 punktas keičiamas taip:
“9. „saugykla“ – tai įrenginiai 
gamtinėms dujoms laikyti, priklausantys 
ir (arba) eksploatuojami gamtinių dujų 
įmonės, įskaitant dujų laikymui skirtą 
SGD įrenginių dalį, tačiau išskyrus tą 
dalį, kuri naudojama išimtinai gavybos 
operacijoms vykdyti, bei įrenginius, 
skirtus vien tik perdavimo sistemos 
operatoriams, atliekantiems savo 
funkcijas;“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnio 9 punkto „saugyklos“ apibrėžimo išaiškinimas)

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir nuoseklumo 9 punkto saugyklos apibrėžimas turi būti papildytas žodžiu 
„išimtinai“  žodžių junginyje „dalį, kuri naudojama išimtinai gavybos operacijoms vykdyti“, 
panašiai kaip junginyje „skirtus vien tik perdavimo sistemos operatoriams“ vartojama „vien 
tik“.

Pakeitimas 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –ab papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–ab) 14 punktas keičiamas taip:
“14. „papildomos paslaugos“ – tai visos 
paslaugos, būtinos teikiant teisę naudotis 
perdavimo ir (arba) paskirstymo tinklais 
ir (arba) SGD įrenginiais ir (arba) 
saugyklomis bei jas eksploatuojant, 
įskaitant apkrovos balansavimo 
paslaugas [...];“
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Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnio 14 punkto „papildomų paslaugų“ apibrėžimo paskutinės 
dalies išbraukimas)

Pagrindimas

Jei nėra pakankamai dujų apdorojimo arba perdirbimo įrenginių (paslaugų) arba 
nesuteikiama nediskriminacinė teisė jais naudotis, gali atsirasti kliūčių prekybai arba 
konkurencijai ir sumažėti rinkos likvidumas ir integracija.  Tai reiškia, kad reikia atitinkamos 
reglamentavimo sistemos, kuria būtų reglamentuojama teisė naudotis dujų apdorojimo arba 
perdirbimo įrenginiais (paslaugomis).

Pakeitimas 136
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –ab papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–ab) 14 punktas keičiamas taip:
„14. „papildomos paslaugos“ – tai visos 
paslaugos, būtinos teikiant teisę naudotis 
perdavimo ir (arba) paskirstymo tinklais 
ir (arba) SGD įrenginiais ir (arba) 
saugyklomis bei jas eksploatuojant, 
įskaitant apkrovos balansavimo, 
maišymo ir inertinių dujų įleidimo 
paslaugas, tačiau išskyrus įrenginius, 
skirtus vien tik perdavimo sistemos 
operatoriams, atliekantiems savo 
funkcijas;“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnio 14 punkto pakeitimas)

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti formuluotę siekiant užtikrinti, kad „maišymas“ nebūtų apribotas gamtinių 
dujų srautų maišymu, bet apimtų taip pat azoto įleidimą, kuris yra pagrindinis būdas aukšto 
kaloringumo dujas paversti žemo kaloringumo dujomis (H dujas L dujomis).  Atsižvelgiant į 
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de facto monopolį L dujų rinkoje būtina teisė naudotis aukštos kokybės perdirbimo įrenginiais 
siekiant skatinti konkurenciją.

Pakeitimas 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –ac papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 14a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–ac) Įterpiamas šis punktas:
„14a. „sąžininga konkurencija atviroje 
rinkoje“ – tai siekis sukurti padėtį, kai nė 
viena bendrovė negali užimti daugiau nei 
30 proc. atitinkamos rinkos ir kai trys 
didžiausios bendrovės neužima daugiau 
nei 50 proc., o penkios didžiausios 
bendrovės – daugiau nei 66,7 proc. 
atitinkamos rinkos;“

Or. en

Pakeitimas 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –ad papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–ad) 17 punktas keičiamas taip:
“17. „jungiantysis vamzdynas“ – tai 
valstybių narių sieną kertantis ar tarp 
valstybių narių nutiestas perdavimo 
vamzdynas, kurio pagrindinė paskirtis –
sujungti tų valstybių narių nacionalines 
perdavimo sistemas;“ 
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Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnio 17 punkto „jungiantysis vamzdynas“ apibrėžimo 
išaiškinimas)

Pagrindimas

Dabartinis apibrėžimas galėjo tikti elektros jungiamosioms linijoms, tačiau nėra dujotiekių, 
kurių vienintelis tikslas – dviejų valstybių narių sistemų sujungimas, išskyrus povandeninius 
dujotiekius.

Pakeitimas 139
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto –ad papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–ad) 17 punktas keičiamas taip:
„17) „jungiantysis  vamzdynas“ –
tai valstybių narių sieną kertantis 
ar tarp valstybių narių nutiestas 
dujotiekis, kurio pagrindinė
paskirtis – sujungti tų valstybių 
narių nacionalines perdavimo 
sistemas;“

Or. de

Pagrindimas

Dabartinis apibrėžimas gali būti tinkamas elektros tinklų jungiamosioms linijoms, tačiau 
išskyrus povandeninius vamzdynus nėra normalių dujotiekių, kurių vienintelis tikslas –
sujungti dvi valstybes nares.
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Pakeitimas 140
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto aa papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 32a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pridedamas šis punktas:
„32a. „atskira rinka“ – valstybė narė, kuri 
neturi jungties su kitos valstybės narės 
nacionalinėmis perdavimo sistemomis ir 
(arba) kurios dujų tiekimą kontroliuoja 
trečiosios šalies asmuo arba asmenys.

Or. lt

Pakeitimas 141
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „perdavimo sistemos savininkas“ –
fizinis arba teisinis asmuo, atsakingas už 
veiklos, numatytos 9 straipsnio 6 dalyje, 
vykdymą valstybėje narėje, kurioje ši 
valstybė narė paskyrė nepriklausomą 
sistemos operatorių ir Komisija jį 
patvirtino pagal 9 straipsnio 1 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemų eksploatavimo atskyrimas nuo vertikalios integracijos dujų ir elektros 
įmonių yra pagrindinis siūlomo „trečiojo teisėkūros paketo“ tikslas. Todėl svarbu, kad tokio 
atskyrimo apimtis būtų aiškiai apibrėžta. Teisės aktuose numatyti atskyrimo reikalavimai nėra 
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pakankamai aiškūs įvairiems rinkos dalyviams taikomų konfidencialumo įsipareigojimų 
srityje.

Pakeitimas 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „prioritetinės svarbos Europos 
Sąjungai projektas“ – dujų 
infrastruktūros projektas, kurį vykdant 
Sąjungai būtų suteiktas naujas dujų 
šaltinis ir dujų tiekimas daugiau nei 
vienoje Sąjungos šalyje paskatintų didesnį 
dabartinių dujų tiekėjų įvairinimą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnį įtraukiama naujas 36a punktas)

Pagrindimas

Pakankama infrastruktūra yra konkurencijos dujų rinkoje sąlyga. Patirtis rodo, kad dažnai 
politiniu lygmeniu priimamas sprendimas dėl didelių investicijų, o reguliuojančių institucijų 
indėlis yra mažas. Todėl turėtų būti apibrėžti „prioritetinės svarbos Europos Sąjungai 
projektai“  ir į juos turėtų būti atsižvelgiama priimant strateginius politinius sprendimus.

Pakeitimas 143
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „Europai svarbus projektas“ – dujų 
infrastruktūros projektas, kurį vykdant 
Bendrija įgyja prieigą prie naujų dujų 
išteklių ir labiau įvairinamas dujų 
tiekimas daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje“.

Or. xm

Pagrindimas

Europoje auga perdavimo pajėgumų paklausa, todėl svarbu investuoti į naują infrastruktūrą. 
Gerai išvystyta infrastruktūra yra gyvybiškai svarbi rimtai Europos konkurencijai dujų 
rinkoje. Todėl turi būti apibrėžti „Europai svarbūs projektai“ ir priimti jų įgyvendinimui 
reikalingi strateginiai ir politiniai sprendimai. 

Pakeitimas 144
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „Europai svarbus projektas“ – dujų 
infrastruktūros projektas, kurį vykdant 
Bendrija įgyja prieigą prie naujų dujų 
išteklių ir labiau įvairinamas dujų 
tiekimas daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje“.

Or. de

(Į Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas punktas)
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Pagrindimas

Kadangi nuolat auga perdavimo pajėgumų paklausa, yra svarbios investicijos į naują 
infrastruktūrą, kad būtų pakankamai perdavimo, laikymo ir SGD pajėgumų. Gerai išvystyta 
infrastruktūra yra išankstinė konkurencijos dujų rinkoje plėtros sąlyga. Ligi šiol sprendimai 
dėl daugelio pagrindinių investicijų buvo priimti politiniu lygmeniu, o reguliuojančių 
institucijų indėlis buvo mažas. Turi būti apibrėžti „Europai svarbūs projektai“ ir priimti 
būtini politiniai sprendimai.

Pakeitimas 145
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „prieinama kaina“ – tai valstybių 
narių vidaus lygmeniu, konsultuojantis su 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, socialiniais partneriais ir 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir atsižvelgiant į 36b punkte numatytą 
energijos nepritekliaus apibrėžtį, 
nustatyta kaina;“

Or. en

Pagrindimas

Prieinama kaina turėtų būti nustatoma valstybių narių lygmeniu, nes tai – akivaizdus 
subsidiarumo principo taikymo atvejis.

Pakeitimas 146
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a."sąžininga konkurencija atviroje 
rinkoje“ – tai siekis sukurti padėtį, kai nė 
viena bendrovė negali užimti daugiau nei 
50 proc. atitinkamos rinkos.“

Or. en

Pagrindimas

Tokios nuostatos taikymas atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose yra dominuojančių 
rinkos dalyvių, keletu atvejų piktnaudžiavusių turima galia, ir užtikrins sąžiningą galimybę 
patekti į rinką kitiems rinkos dalyviams. Rinkos vis labiau integruojasi, todėl geografinis 
rinkos dydis plėsis, tad šia nuostata įmonėms bus suteikta galimybė augti. Atitinkamą rinką 
turėtų apibrėžti Komisija.

Pakeitimas 147
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „sąžininga konkurencija atviroje 
rinkoje“ – tai siekis sukurti padėtį, kai nė 
viena bendrovė negali užimti daugiau nei 
40 proc. atitinkamos rinkos.“

Or. en

Pagrindimas

Tokios nuostatos taikymas atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose yra dominuojančių 
rinkos dalyvių, keletu atvejų piktnaudžiavusių turima galia, ir užtikrins sąžiningą galimybę 
patekti į rinką kitiems rinkos dalyviams. Rinkos vis labiau integruojasi, todėl geografinis 
rinkos dydis plėsis, tad šia nuostata įmonėms bus suteikta galimybė augti. Atitinkamą rinką 
turėtų apibrėžti Komisija.
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Pakeitimas 148
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pridedamas šis punktas:
„36a. „sąžininga konkurencija atviroje 
rinkoje“ – tai siekis sukurti padėtį, kai nė 
viena bendrovė negali užimti daugiau nei 
20 proc. atitinkamos rinkos.“

Or. en

Pagrindimas

Tokios nuostatos taikymas atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose yra dominuojančių 
rinkos dalyvių, keletu atvejų piktnaudžiavusių turima galia, ir užtikrins sąžiningą galimybę 
patekti į rinką kitiems rinkos dalyviams.  Rinkos vis labiau integruojasi, todėl geografinis 
rinkos dydis plėsis, tad šia nuostata įmonėms bus suteikta galimybė augti.  Atitinkamą rinką 
turėtų apibrėžti Komisija.

Pakeitimas 149
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„36a. pramoninės veiklos teritorija –
privati geografinė zona, kurioje yra 
gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo 
sistema, visų pirma skirta tiekimui 
pramoniniams vartotojams šioje 
teritorijoje užtikrinti.“
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Or. en

Pagrindimas

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Pakeitimas 150
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bb papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Pridedamas šis punktas:
„36b. energijos nepriteklius – tokia namų 
ūkio padėtis, kai neišgalima šildyti namų 
iki priimtino standarto, kuris grindžiamas 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
rekomenduojama 18-22°C norma, 
atsižvelgiant į kambario funkciją, visose 
gyvenamosiose patalpose. Ši sąvoka taip 
pat reiškia galimybę už prieinamą kainą 
įsigyti kitas energetikos sektoriaus 
paslaugas namams. Laikoma, kad namų 
ūkis stokoja energijos, jeigu namų ūkio 
energijai skiriamų išlaidų dalis nuo 
bendros namų ūkio išlaidų sumos du 
kartus viršija šalyje nustatytą energijai 
skiriamų išlaidų medianą.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nėra apibrėžties, daugelis valstybių narių oficialiai nerenka duomenų apie tai, koks 
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skaičius piliečių patiria energijos nepriteklių. Pritarusios bendrai apibrėžčiai valstybės narės 
žinos problemos mastą ir turėtų būti paskatintos imtis priemonių jai pašalinti. Ši apibrėžtis, 
grindžiama Europos mokslininkų grupės atliekamu tyrimu, užtikrina, kad apskaičiavimai 
galės būti taikomi visos ES mastu.  Tikslinė grupė – mažas pajamas turintys namų ūkiai, kurie 
už savo energiją moka palyginti daugiau. 

Pakeitimas 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bb papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Pridedamas šis punktas:
„36b. maišymo paslaugos – specifikacijų 
neatitinkančių dujų maišymas su kitomis 
dujomis siekiant, kad gaunamas mišinys 
atitiktų leidžiamą normą pagal dujų 
kokybės specifikacijas. Šią paslaugą 
atlieka dujų apdorojimo operatorius.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 36b punktas )

Pagrindimas

Dujų kokybės pakeitimas – svarbus klausimas kai kuriose valstybėse narėse ir daro didelį 
poveikį tarpvalstybiniams srautams. Galimybė pasinaudoti kokybės gerinimo pajėgumais yra 
itin svarbi didmeninių rinkų vystymuisi. Jei nėra pakankamai dujų apdorojimo įrenginių arba 
sąžiningai ir nediskriminuojant nesuteikiama teisė jais naudotis, gali atsirasti kliūčių 
prekybai ir (arba) konkurencijai ir sumažėti rinkos likvidumas ir integracija. 

Pakeitimas 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bc papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) Pridedamas šis punktas:
„36c. balasto primaišymo paslaugos –
dujų apdorojimas azotu siekiant pakeisti 
dujų savybes, kad jos atitiktų taikomas 
dujų kokybės specifikacijas. Šią paslaugą 
atlieka dujų apdorojimo operatorius.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 36c punktas )

Pagrindimas

Žr. į C. Turmeso ir R. Harms pakeitimo dėl dujų kokybės pagrindimą, t. y., 13 ir 14 
pakeitimus.

Pakeitimas 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bd papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) Pridedamas šis punktas:
„36d. dujų apdorojimo įrenginiai –
įrenginiai, naudojami maišymo ir (arba) 
balasto primaišymo paslaugoms teikti 
siekiant apdoroti gamtinių dujų įmonės 
valdomas ar eksploatuojamas gamtines 
dujas.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 36d punktas )

Pagrindimas

Žr. į C. Turmeso ir R. Harms pakeitimo dėl dujų kokybės pagrindimą, t. y., 13 ir 14 
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pakeitimus.

Pakeitimas 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto be papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) Pridedamas šis punktas:
„36e. dujų apdorojimo operatorius –
fizinis arba juridinis asmuo, kuris atlieka 
dujų apdorojimą ir yra atsakingas už dujų 
apdorojimo įrenginių eksploatavimą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 36e punktas )

Pagrindimas

Žr. į C. Turmeso ir R. Harms pakeitimo dėl dujų kokybės pagrindimą, t. y., 13 ir 14 
pakeitimus.

Pakeitimas 155
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Visiškai atsižvelgdamos į atitinkamas 
Sutarties nuostatas, visų pirma į jos 
86 straipsnį, valstybės narės dujų 
sektoriuje veikiančioms įmonėms gali 
nustatyti įpareigojimus teikti bendros 
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ekonominės svarbos viešąsias paslaugas, 
kurios gali būti susijusios su saugumu, 
įskaitant tiekimo patikimumą, 
reguliarumą ir kokybę [...], bei aplinkos 
apsauga, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir klimato apsaugą. [...]“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 2 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Perkėlus nuorodą į tiekiamo produkto kainą iš dalies, kurioje svarstoma apie viešųjų 
paslaugų reikalavimus, į dalį, kurioje kalbama apie pažeidžiamus vartotojus, šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti, kad su tiekimo kaina susijusios priemonės būtų visų pirma taikomos 
pažeidžiamų vartotojų atveju.  Dėl tikslesnės nuorodos galutinę naudą turėtų patirti tie, 
kuriems labiausiai reikia vartotojų apsaugos. 

Pakeitimas 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Visiškai atsižvelgdamos į atitinkamas 
Sutarties nuostatas, visų pirma į jos 
86 straipsnį, valstybės narės dujų 
sektoriuje veikiančioms įmonėms gali 
nustatyti įpareigojimus teikti bendros 
ekonominės svarbos viešąsias paslaugas, 
kurios gali būti susijusios su saugumu, 
įskaitant tiekimo patikimumą, 
reguliarumą, kokybę ir kainą, bei 
aplinkos apsauga, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą, atsinaujinančią 
energiją ir klimato apsaugą. Tokie 
įpareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti, 
skaidrūs, nediskriminaciniai, 
patikrinami ir turi užtikrinti ES dujų 
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įmonėms vienodas galimybes teikti 
paslaugas nacionaliniams vartotojams.
Siekdamos užtikrinti tiekimo 
patikimumą bei energijos vartojimo 
efektyvumo ir paklausos valdymą bei 
įgyvendinti aplinkosaugos ir 
atsinaujinančios energijos tikslus, kaip 
nurodyta šioje dalyje, valstybės narės 
gali pradėti įgyvendinti ilgalaikį 
planavimą, atsižvelgdamos į galimybę, 
kad trečiosios šalys gali pageidauti 
prieigos prie sistemos.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 2 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtina nurodyti ES numatytus atsinaujinančios energijos tikslus.

Pakeitimas 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės nacionaliniuose 
energetikos veiksmų planuose imasi 
reikiamų priemonių energijos 
nepritekliaus problemai spręsti siekdamos 
užtikrinti, kad energijos nepriteklių 
patiriančių žmonių skaičius iš tiesų 
mažėtų, ir apie šias priemones praneša 
Komisijai. Valstybės narės, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi visuotinėms 
paslaugoms ir viešosioms paslaugoms 
keliamų reikalavimų, gali vadovautis 
integruotu požiūriu. Šios priemonės gali 
apimti specialius pažeidžiamiems 



AM\717626LT.doc 87/103 PE404.542v02-00

LT

vartotojams ir individualiems namų 
ūkiams taikomus tarifus ir taikant šias 
priemones turi būti didinamas energijos 
vartojimo efektyvumas. Komisija pateikia 
rodiklius, pagal kuriuos nustatomas šių 
energijos nepritekliaus šalinimo 
priemonių poveikis. Šios priemonės neturi 
stabdyti 23 straipsnyje nurodyto rinkos 
atvėrimo. Todėl valstybės narės užtikrina, 
kad paskirstymo įmonės laikytųsi griežtos 
tvarkos siekiant išvengti, jog būtų atjungti 
buitiniai vartotojai, atsižvelgiant į 
pažeidžiamus ir energijos nepriteklių 
patiriančius vartotojus. Valstybės narės 
nustato pažeidžiamų ir energijos 
nepriteklių patiriančių vartotojų apibrėžtis 
bei užtikrina, kad būtų taikomos su 
pažeidžiamais ir energijos nepriteklių 
patiriančiais vartotojais susijusios teisės ir 
prievolės.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 3 dalis keičiama beveik visa nauja dalimi)

Pagrindimas

Energijos nepriteklius – vis didesnė visų valstybių narių problema. Reikia integruoto požiūrio 
ir ypač svarbus nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo. Komisija turėtų prisiimti 
atsakomybę už valstybių narių pažangos šioje srityje stebėseną ir informacijos apie valstybių 
narių sėkmingai taikomas energijos nepritekliaus šalinimo priemones sklaidą.

Pakeitimas 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės nacionaliniuose 
energetikos veiksmų planuose imasi 
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reikiamų priemonių energijos 
nepritekliaus problemai spręsti siekdamos 
užtikrinti, kad energijos nepriteklių 
patiriančių žmonių skaičius iš tiesų 
mažėtų, ir apie šias priemones praneša 
Komisijai. Valstybės narės, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi visuotinėms 
paslaugoms ir viešosioms paslaugoms 
keliamų reikalavimų, gali vadovautis 
integruotu požiūriu. Šios priemonės gali 
apimti specialius pažeidžiamiems 
vartotojams ir individualiems namų 
ūkiams taikomus tarifus ir taikant šias 
priemones turi būti didinamas energijos 
vartojimo efektyvumas. Komisija pateikia 
rodiklius, pagal kuriuos nustatomas šių 
energijos nepritekliaus šalinimo 
priemonių poveikis. Šios priemonės neturi 
stabdyti 23 straipsnyje nurodyto rinkos 
atvėrimo.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 3 dalis keičiama beveik visa nauja dalimi)

Pagrindimas

Energijos nepriteklius – vis didesnė visų valstybių narių problema. Reikia integruoto požiūrio 
ir ypač svarbus nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo. Komisija turėtų prisiimti 
atsakomybę už valstybių narių pažangos šioje srityje stebėseną ir informacijos apie valstybių 
narių sėkmingai taikomas energijos nepritekliaus šalinimo priemones sklaidą.

Pakeitimas 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų apsaugotas 
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galutinis vartotojas ir užtikrinta aukšto 
lygio vartotojų apsauga, ypač kad būtų 
užtikrinta, jog būtų atitinkami 
saugikliai, skirti pažeidžiamiems 
vartotojams apsaugoti, įskaitant 
atitinkamas priemones, tarp jų susijusias 
su mokėjimo terminais, kuriomis jiems 
būtų padedama išvengti atjungimo. [...]“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 3 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Perkėlus nuorodą į tiekiamo produkto kainą iš dalies, kurioje svarstoma apie viešųjų 
paslaugų reikalavimus, į dalį, kurioje kalbama apie pažeidžiamus vartotojus, šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti, kad su tiekimo kaina susijusios priemonės būtų visų pirma taikomos 
pažeidžiamų vartotojų atveju. Dėl tikslesnės nuorodos galutinę naudą turėtų patirti tie, 
kuriems labiausiai reikia vartotojų apsaugos. 

Pakeitimas 160
Pia Elda Locatelli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų apsaugotas 
galutinis vartotojas ir užtikrinta aukšto 
lygio vartotojų apsauga, ir ypač kad 
būtų užtikrinta, jog būtų atitinkami 
saugikliai, skirti pažeidžiamiems 
vartotojams apsaugoti, įskaitant 
atitinkamas priemones, kuriomis jiems 
būtų padedama išvengti atjungimo. 
Todėl jos gali taikyti atitinkamas 
priemones, skirtas atokių regionų 
vartotojams, kurie prisijungę prie dujų 
sistemos, bei daug energijos 
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vartojančioms įmonėms pagal Direktyvos 
2003/96/EB 17 straipsnio 1 dalies 
a punktą, apsaugoti. Valstybės narės gali 
paskirti paskutinės išeities tiekėją 
vartotojams, prijungtiems prie dujų 
tinklo. Jos užtikrina aukštą vartotojų 
apsaugos lygį, ypač atsižvelgdamos į 
skaidrumą, susijusį su bendraisiais 
sutarties terminais ir sąlygomis, bendra 
informacija ir ginčų sprendimo 
priemonėmis. Valstybės narės užtikrina, 
kad galintis pakeisti tiekėją vartotojas 
galėtų veiksmingai prie šio tiekėjo 
prisijungti. Bent jau namų ūkio 
vartotojams taikomos priemonės turi 
apimti A priede nustatytas priemones.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 3 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti atsižvelgiama ir į daug energijos vartojančias įmones.

Pakeitimas 161
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) Į 3 straipsnį įterpiama ši dalis:
„3a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vartotojai turėtų teisę gauti energiją iš 
tiekėjo, jei pastarasis su tuo sutinka, 
neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje 
narėje jis patvirtintas kaip tiekėjas. 
Atsižvelgdama į tai, valstybė narė imasi 
visų reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad įmonės, kurios 
patvirtinamos kaip tiekėjos savo kilmės 
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šalyje, gali tiekti savo piliečiams 
neprivalėdamos vykdyti jokių kitų 
sąlygų.“

Or. xm

Pagrindimas

Tiekėjai skirtingose valstybėse narėse susiduria su įvairiomis tiekimo vartotojams sąlygomis; 
dėl šių skirtingų rinkos taisyklių sukuriamos didelės patekimo į rinką kliūtys. Siekiant 
palengvinti nevaržomą patekimą į rinką, reikėtų taikyti kilmės šalies principą.

Pakeitimas 162
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) Į 3 straipsnį įterpiama ši dalis:
„3a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vartotojai turėtų teisę gauti energiją iš 
tiekėjo, jei pastarasis su tuo sutinka, 
neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje 
narėje jis patvirtintas kaip tiekėjas. 
Atsižvelgdama į tai, valstybė narė imasi 
visų reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad įmonės, kurios 
patvirtinamos kaip tiekėjos savo kilmės 
šalyje, gali tiekti savo piliečiams 
neprivalėdamos vykdyti jokių kitų 
sąlygų.“

Or. xm

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje tiekėjai turi vykdyti skirtingas tiekimo vartotojams sąlygas. Dėl 
šių skirtingų rinkos taisyklių ir teisinių prievolių sukuriamos didelės patekimo į rinką kliūtys. 
Siekiant palengvinti nevaržomą patekimą į rinką, reikėtų taikyti kilmės šalies principą, t.y., jei 
tiekėjas yra patvirtinamas vienoje valstybėje narėje, jam turėtų būti leidžiama tiekti 
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vartotojams kitoje valstybėje narėje ir nereikalaujama, kad jis vykdytų kitas toje šalyje 
galiojančias sąlygas.

Pakeitimas 163
Pia Elda Locatelli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis 
siekiama socialinės ir ekonominės 
sanglaudos bei aplinkos apsaugos tikslų 
įgyvendinimo ir kurios apima energijos 
efektyvumo ir (arba) paklausos valdymo 
priemones, kovos su klimato kaita ir 
tiekimo saugumo užtikrinimo būdus. 
Viena iš šių priemonių gali būti 
atitinkamų ekonominių paskatų 
taikymas, tam tikrais atvejais 
panaudojant visas esamas nacionalines 
ir Bendrijos priemones būtinosios tinklo 
infrastruktūros, įskaitant tinklų 
sujungimo pajėgumą, priežiūrai ir 
statybai. Valstybės narės, visapusiškai 
laikydamosi atitinkamų ES sutarties 
nuostatų, gali skatinti sudaryti ilgalaikes 
energijos vartotojų ir tiekėjų sutartis, 
kurios padėtų gerinti energijos gamybą ir 
paskirstymą bei tuo pat metu vartotojams 
sudarytų galimybes gauti sąžiningą 
atsiradusios naudos dalį, jei minėtosios 
sutartys gali prisidėti prie optimalių 
investicijų energetikos sektoriuje.“

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų atlikti svarbų vaidmenį siekdamos vartotojams duoti tikros naudos.
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Pakeitimas 164
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1e punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) Į 3 straipsnį įterpiama ši dalis:
„5a. Šios direktyvos įgyvendinimas neturi 
neigiamų pasekmių atitinkamų 
darbuotojų užimtumui, jų informavimo, 
konsultavimo bei dalyvavimo teisėms. 
Siekdamos sumažinti neigiamas pasekmes 
atitinkamiems darbuotojams, valstybės 
narės konsultuojasi su atitinkamais 
socialiniais partneriais dėl bet kokių šios 
direktyvos pakeitimų įgyvendinimo. 
Komisija apie konsultacijas ir vykdytas 
priemones praneš elektros ir dujų sektorių 
socialinio dialogo komitetams.“ 

Or. en

(Po Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 5 dalies įterpiama nauja dalis.)

Pagrindimas

Apsaugos priemonės yra reikalingos tam, kad atitinkamus šiame sektoriuje dirbančius 
darbuotojus būtų galima apsaugoti nuo bet kokių neigiamų elektros energijos ir dujų rinkų 
atvėrimo padarinių.  Siekiant sušvelninti galimus neigiamus padarinius, svarbu juos aptarti 
su socialiniais partneriais.

Pakeitimas 165
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1f punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 6a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1f) Į 3 straipsnį įterpiama ši dalis:
„6a. Siekdamos skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir padėti sumažinti 
energijos nepriteklių, nacionalinės 
reguliavimo institucijos dujų bendroves 
įgalioja pradėti taikyti tarifus, kurie 
didėtų augant naudojimo apimčiai, 
tikslingai siekiant skatinti veiksmingai 
naudoti energiją, mažinti dujų paklausą 
namų ūkiuose ir atitinkamai su tuo 
susijusį išmetamą namų ūkių anglies 
dioksido kiekį, taip pat energijos 
nepriteklių patiriančių namų ūkių 
energijai skirtas išlaidas.“ 

Or. en

(Po Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 6 dalies įrašoma nauja dalis.)

Pagrindimas

Šis tarifų modelis apverstų dabartinį kainų nustatymo modelį aukštyn kojomis. Šiais laikais, 
kai bandome sumažinti energijos naudojimą, pagal dabartinį kainų nustatymo modelį 
žmonėms už tai, kad naudoja daugiau energijos, atlyginama mažesnėmis kainomis. Šis 
modelis elektros bendrovėms turėtų būti išlaidų požiūriu neutralus ir turėtų paskatinti 
efektyviau naudoti energiją. Šio modelio nauda atsiskleis, kai bus pradėti naudoti pažangūs 
skaitikliai.

Pakeitimas 166
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1f punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1f) Į 3 straipsnį įterpiama ši dalis:
„6a. Siekdamos skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir padėti sumažinti 
energijos nepriteklių, nacionalinės 
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reguliavimo institucijos dujų bendroves 
įgalioja pradėti taikyti tarifus, kurie 
didėtų augant naudojimo apimčiai, 
tikslingai siekiant skatinti veiksmingai 
naudoti energiją, mažinti dujų paklausą 
namų ūkiuose ir atitinkamai su tuo 
susijusį išmetamą namų ūkių anglies 
dioksido kiekį, taip pat užtikrinti, kad 
pradinė dujų naudojimo norma atitiktų 
mažas pajamas turinčių namų ūkių 
sunaudojamą kiekį.“

Or. en

(Po Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 6 dalies įterpiama nauja dalis.)

Pagrindimas

Šis tarifų modelis apverstų dabartinį kainų nustatymo modelį aukštyn kojomis. Šiais laikais, 
kai bandome sumažinti energijos naudojimą, pagal dabartinį kainų nustatymo modelį 
žmonėms už tai, kad naudoja daugiau energijos, atlyginama mažesnėmis kainomis. Šis 
modelis elektros bendrovėms turėtų būti išlaidų požiūriu neutralus ir paskatintų efektyviau 
naudoti energiją. Šio modelio nauda atsiskleis, kai bus pradėti naudoti pažangūs skaitikliai.

Pakeitimas 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1f punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1f) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„6a. Siekdamos skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir padėti sumažinti 
energijos nepriteklių, nacionalinės 
reguliavimo institucijos įgalioja dujų 
tiekėjus nustatyti didėjančius grupinius 
tarifus apimančias kainų formules, pagal 
kurias kaina didėtų didėjant naudojimui. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad sunaudojama energijos 
dalis, kuriai taikoma mažesnė kaina, 
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atitiktų tipinę mažas pajamas turinčių 
namų ūkių sunaudojimo apimtį.“

Or. en

(Po Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 6 dalies įrašoma nauja dalis.)

Pagrindimas

Šis tarifų modelis apverstų dabartinį kainų nustatymo modelį aukštyn kojomis. Šiais laikais, 
kai bandome sumažinti energijos naudojimą, pagal dabartinį kainų nustatymo modelį 
žmonėms už tai, kad naudoja daugiau energijos, atlyginama mažesnėmis kainomis. Šis 
modelis elektros bendrovėms turėtų būti išlaidų požiūriu neutralus ir turėtų skatinti efektyviau 
naudoti energiją. Šio modelio nauda atsiskleis, kai bus pradėti naudoti pažangūs skaitikliai.

Pakeitimas 168
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1f punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1f) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„6a. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, siekdamos skatinti 
ekonomiškai naudoti energiją ir padėti 
sumažinti energijos nepriteklių, įgalioja 
dujų tiekėjus nustatyti didėjančius 
grupinius tarifus apimančias kainų 
formules, pagal kurias kaina didėtų 
didėjant naudojimui. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
sunaudojama dalis, kuriai taikoma 
mažesnė kaina, atitiktų tipinę 
sunaudojimo apimtį, kai taupiai 
naudojant energiją apšildomas namas .“

Or. en

(Po Direktyvos 2003/55/EB 3 straipsnio 6 dalies įterpiama nauja dalis.)
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Pagrindimas

Šis tarifų modelis apverstų dabartinį kainų nustatymo modelį aukštyn kojomis. Šiais laikais, 
kai bandome sumažinti energijos naudojimą, pagal dabartinį kainų nustatymo modelį 
žmonėms už tai, kad naudoja daugiau energijos, atlyginama mažesnėmis kainomis. Šis 
modelis dujų bendrovėms turėtų būti išlaidų požiūriu neutralus ir turėtų skatinti efektyviau 
naudoti energiją. Šio modelio nauda atsiskleis, kai bus pradėti naudoti pažangūs skaitikliai.

Pakeitimas 169
Romano Maria La Russa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnis papildomas šia 7 dalimi: Išbraukta.
„7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 170
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnis papildomas šia 7 dalimi: Išbraukta.
„7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
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priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Europos Parlamento įtaką. Pagal 
Komisijos pasiūlymą Parlamentas turėtų tik galimybę atmesti Komisijos projektus. Ir dėl to 
labai svarbūs su energetikos vidaus rinka susiję sprendimai nebūtų priimami vykdant 
demokratinį teisėkūros procesą. 

Pakeitimas 171
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnis papildomas šia 7 dalimi: Išbraukta.
„7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

 Komisijos siūlomi įgaliojimai priimti gaires taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu labai 
apribotų Europos Parlamento teises, todėl šiems įgaliojimams reiktų nepritarti.
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Pakeitimas 172
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnis papildomas šia 7 dalimi: Išbraukta.
„7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

Vartotojų apsaugai reikalingos nuostatos turėtų būti įtrauktos tiesiai į direktyvą. Nėra būtina 
suteikti įgaliojimą priimti gaires.

Pakeitimas 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, priimama 
taikant 30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

7. Komisija priima šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant ir 
paaiškinant, priimama taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Ankstesnėje direktyvoje buvo numatytos priemonės, skirtos galutinių vartotojų, ypač jautrių 
vartotojų, apsaugai. Aiškiai buvo paminėtas atjungimo nuo tinklo klausimas.  Tuo pat metu 
valstybės narės buvo raginamos imtis priemonių, kad būtų galima sustiprinti skaidrumą, 
bendros informacijos pateikimą ir ginčų sprendimo sistemą. Tačiau realiai vartotojai 
nepatyrė rinkos atvėrimo naudos. Todėl reikia numatyti tokią įgyvendinimo sistemą, kad 
valstybės narės galėtų sukonkretinti reikalavimus.

Pakeitimas 174
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

7. Komisija gali pakeisti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, iš dalies 
keičiama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme siekiama užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba priimtų gaires taikydami įprastą 
procedūrą. Komisijai suteikti įgaliojimai turėtų apsiriboti teise daryti būtinus pakeitimus. 

Pakeitimas 175
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, priimama 
taikant 30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

7. Po atitinkamų konsultacijų su 
suinteresuotomis šalimis Komisija gali 
priimti šio straipsnio įgyvendinimo gaires. 
Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kuriant gaires ir jų laikantis būtų paisoma geros 
reguliavimo praktikos principų.

Pakeitimas 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Įterpiamas šis straipsnis:
„3a straipsnis

Galutiniams vartotojams skirtos 
informacijos skaidrumas ir skelbimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
galutiniai vartotojai pagal A priedo 
nuostatas gautų skaidrią, palyginamą, 
pakankamą ir naujausią informaciją apie 
kainas ir tarifus, taikomus už galimybę 
gauti 3 straipsnyje nurodytas paslaugas ir
naudojimąsi jomis bei apie joms taikomas 
standartines sąlygas. Sistemos naudotojai 
ir tam tikrais atvejais paskirstymo 
sistemos operatoriai skelbia šią 
informaciją lengvai prieinama forma.
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2. Nacionalinės reguliavo institucijos 
užtikrina, kad ši informacija būtų 
teikiama naudojantis sąveikiaisiais 
vadovais arba panašiomis priemonėmis, 
kad galutiniai vartotojai galėtų 
savarankiškai įvertinti alternatyvių 
naudojimosi galimybių kainą. Valstybės 
narės užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos pateiktų tokius 
vadovus arba priemones, jei jų nėra 
rinkoje.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
galėtų įpareigoti sistemos naudotojus ir 
prireikus paskirstymo sistemos 
operatorius teikti informaciją apie 
taikomus tarifus vartotojams pirkimo 
metu ir vietoje siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai būtų visapusiškai informuojami 
apie kainodaros sąlygas.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/55/EB įtraukiamas naujas 3a straipsnis.)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų pakeisti ir pasirinkti tinkamą tiekėją, jie turi turėti 
pakankamai informacijos tam, kad galėtų palyginti pasiūlymus.  Dujų rinkos pasiūlymai yra 
labai sudėtingi, todėl būtinas naujas 3a straipsnis, kuriame sukonkretinami skaidrumo 
reikalavimai.

Pakeitimas 177
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Kai valstybės narės yra nustačiusios 
leidimų išdavimo tvarką, jos nustato 
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objektyvius ir nediskriminuojamuosius 
kriterijus, kuriuos turi įvykdyti įmonė, 
prašanti išduoti jai leidimą statyti ir 
(arba) eksploatuoti gamtinių dujų 
įrenginius arba prašanti išduoti leidimą 
tiekti gamtines dujas. Valstybės narės 
jokiu būdu neturi teisės susieti leidimų 
išdavimo ir kriterijų, kuriais remiantis 
kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė spręsti savo nuožiūra. 
Leidimų išdavimo nediskriminuojamieji 
kriterijai ir tvarka skelbiami viešai.
Valstybės narės užtikrina, kad vykdant su 
įrenginiais, vamzdynas ir tam tikra įranga 
susijusių leidimų išdavimo procedūras 
būtų tinkamai atsižvelgiama į energetikos 
vidaus rinkos projekto svarbą.“

Or. en

(Iš dalies keičiamas Direktyvos 2003/55/EB 4 straipsnio 2 dalies tekstas.)

Pagrindimas

Didelė kliūtis baigiant kurti energetikos vidaus rinką yra nepakankama infrastruktūra. 
Daugelyje valstybių narių dėl su leidimų išdavimo procedūromis susijusių problemų naujos 
infrastruktūros kūrimo ir esamos infrastruktūros atnaujinimo projektai negali būti įvykdyti 
per pagrįstą laiką.
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