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Pakeitimas 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – 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 nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

(3) Tačiau šiuo metu visoms Bendrijos 
bendrovėms neužtikrinama teisė parduoti 
dujas bet kurioje valstybėje narėje 
vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos 
ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. Be to, kai 
kuriuose regionuose trūksta 
tarpvalstybinio tinklų sujungimo 
pajėgumų, o tai varžo rinkos integraciją.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse trūksta tarpvalstybinio 
tinklų sujungimo pajėgumų. Tokia padėtis trukdo rinkų, tarp jų ir Europos energijos rinkos, 
integraciją. 

Pakeitimas 39
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – 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 nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 

(3) Tačiau šiuo metu visoms Bendrijos 
bendrovėms neužtikrinama teisė parduoti 
dujas bet kurioje valstybėje narėje 
vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos 
ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas 
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užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

išlieka izoliuotos rinkos ir nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

Or. lt

Pakeitimas 40
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – 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 nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

(3) Tačiau šiuo metu visoms Bendrijos 
bendrovėms neužtikrinama teisė parduoti 
dujas bet kurioje valstybėje narėje, be 
diskriminacijos ar nepalankių aplinkybių. 
Pabrėžtina, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje kol kas nėra užtikrinama 
nediskriminacinė prieiga prie tinklo ir 
vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

Or. de

Pagrindimas

Reglamentu turėtų būti siekiama užtikrinti nediskriminacinę prieigą prie tinklo, tačiau negali 
būti siekiama, kad gamtinės dujos bet kurioje valstybėje narėje būtų parduodamos vienodomis 
sąlygomis.

Pakeitimas 41
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – 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 

(3) Tačiau šiuo metu visoms visų valstybių 
narių bendrovėms neužtikrinama teisė 
parduoti dujas bet kurioje valstybėje narėje 
vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos 
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ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta formuluotė sudaro įspūdį, kad konkurencijos problemos, į kurias atkreipė 
dėmesį Komisija, egzistuoja visose ES valstybėse narėse.

Pakeitimas 42
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento – 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 nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

(3) Tačiau šiuo metu visoms visų valstybių 
narių bendrovėms neužtikrinama teisė 
parduoti dujas bet kurioje valstybėje narėje 
vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos 
ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra 
užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais 
nustatytos priežiūros lygis. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta formuluotė sudaro įspūdį, kad konkurencijos problemos, į kurias atkreipė 
dėmesį Komisija, egzistuoja visose ES valstybėse narėse.
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Pakeitimas 43
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Turėtų būti pasiektas pakankamas 
tarpvalstybinio tinklų sujungimo
pajėgumų lygis, kuris būtų pirmasis rinkų 
integravimo ir bendros Europos energijos 
rinkos kūrimo žingsnis.

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja konstatuojamoji dalis atitiktų 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselio Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkaujančios valstybės išvadas, nes būtų pripažinta, kad skirtinguose ES 
regionuose reikalingų sujungimo pajėgumų lygis faktiškai skiriasi. 

Pakeitimas 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Turėtų būti pasiektas pakankamas 
tarpvalstybinio tinklų sujungimo
pajėgumų lygis, kuris būtų pirmasis rinkų 
integravimo ir bendros Europos energijos 
rinkos kūrimo žingsnis. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja konstatuojamoji dalis atitiktų 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselio Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkaujančios valstybės išvadas, nes būtų pripažinta, kad skirtinguose ES 
regionuose reikalingų sujungimo pajėgumų lygis faktiškai skiriasi. 
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Pakeitimas 45
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
energetikos politika“ pabrėžiama, kaip 
svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus 
rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos 
sąlygas visoms dujų bendrovėms 
Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros 
vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos 
komunikate „Europos dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį 
(Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir priemonės 
nesudaro sistemos, leisiančios sukurti
tinkamai veikiančią vidaus rinką. 

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
energetikos politika“ pabrėžiama, kaip 
svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus 
rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos 
sąlygas visoms dujų bendrovėms 
Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros 
vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos 
komunikate „Europos dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį 
(Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir priemonės 
nebuvo tinkamai perkeltos visose 
valstybėse narėse, taigi iki šiol negalėjo 
būti deramai įvykdytas tikslas dėl tinkamai 
veikiančios energijos vidaus rinkos. 

Or. de

Pagrindimas

Sektorių tyrimas buvo atliktas 2005 m. liepos mėn., t. y. tuo metu, kai dauguma valstybių 
narių dar nebuvo visiškai perkėlusios Dujų direktyvos, o 2006 m. gruodžio mėn. Komisija 
patvirtino (žr. MEMO/06/481), kad 16 iš 25 valstybių narių galiojančių teisės aktų neperkėlė 
arba perkėlė nepatenkinamai. Galiojantys Bendrijos teisės aktai turi būti tinkamai perkelti į 
nacionalinę teisę. .

Pakeitimas 46
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
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energetikos politika“  pabrėžiama, kaip 
svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus 
rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos 
sąlygas visoms dujų bendrovėms 
Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros 
vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos 
komunikate „Europos dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį 
(Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir priemonės 
nesudaro sistemos, leisiančios sukurti 
tinkamai veikiančią vidaus rinką. 

energetikos politika“  pabrėžiama, kaip 
svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus 
rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos 
sąlygas visoms dujų bendrovėms 
Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros 
vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos 
komunikate „Europos dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį 
(Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir priemonės 
nesudaro sistemos bei neužtikrina fizinių 
jungčių sukūrimo, leisiančių sukurti 
tinkamai veikiančią vidaus rinką. 

Or. lt

Pakeitimas 47
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercinių 
kodeksų suderinamumas suteikiant ir 
valdant veiksmingą prieigą prie 
tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat 
būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai 
perspektyvinis perdavimo sistemos 
planavimas ir tinkamas techninis jos 
tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu 
tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, 
ir būtų skatinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti 
atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti 
technologijas, kurias naudojant išmetama 

(6) Pirmiausia reikia skatinti dujų tinklų
fizinių jungčių sukūrimą, glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercinių 
kodeksų suderinamumas suteikiant ir 
valdant veiksmingą prieigą prie 
tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat 
būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai 
perspektyvinis perdavimo sistemos 
planavimas ir tinkamas techninis jos 
tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu 
tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, 
ir būtų skatinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti 
atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti 
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mažai anglies dioksido. Perdavimo 
sistemos operatoriai turėtų eksploatuoti 
savo tinklus vadovaudamiesi tais 
suderintais techniniais ir veikimo rinkoje 
kodeksais. 

technologijas, kurias naudojant išmetama 
mažai anglies dioksido. Perdavimo 
sistemos operatoriai turėtų eksploatuoti 
savo tinklus vadovaudamiesi tais 
suderintais techniniais ir veikimo rinkoje 
kodeksais. 

Or. lt

Pakeitimas 48
Teresa Riera Madurell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kai kurios nacionalinės rinkos nėra 
susietos arba tik menkai susietos su
kaimyninėmis rinkomis, todėl išlieka 
izoliuotos. Vidaus rinka negali būti 
sukurta nesant reikalingų papildomų 
tarpvalstybinio tinklų sujungimo 
pajėgumų. Rengiant tinklų planus 
nacionaliniu ir ES lygmeniu turėtų būti 
ypač pabrėžiama prieinamų 
tarpvalstybinio tinklų sujungimo 
pajėgumų, kuriais galėtų naudotis 
trečiosios šalys, plėtra, kad būtų sudarytos 
sąlygos prekiauti dujomis visoje vidaus 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje neužsimenama apie šį svarbų dalyką, kuris turi įtakos kai kuriems 
šio reglamento punktams. 
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Pakeitimas 49
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti 
veikla, kurią turėtų vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijų procesas yra labai 
svarbus, o jam palengvinti ir supaprastinti 
sukurtoms organizacijoms, kaip antai 
EASEE–dujos (Europos energijos mainų 
supaprastinimo asociacija), turėtų tekti 
reikšmingas vaidmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešąsias konsultacijas ES lygmeniu įsipareigojusi vykdyti ERGEG. Todėl Agentūra 
turėtų imtis šio uždavinio, nes ji jau turi tinkamas nustatytas taisykles ir patirties vykdant 
viešąsias konsultacijas. Be to, Agentūra veikia visų rinkos dalyvių interesais, o perdavimo 
sistemos operatoriai gali būti suinteresuotoji šalis. Siekiant užtikrinti proceso veiksmingumą, 
taip pat reikėtų pabrėžti, kad sukūrus pernelyg daug konsultacijų organų būtų galimas 
konsultacijų dubliavimasis. 

Pakeitimas 50
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti 
veikla, kurią turėtų vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijų procesas yra labai 
svarbus, o jam palengvinti ir supaprastinti 
sukurtoms organizacijoms, kaip antai 
EASEE–dujos (Europos energijos mainų 
supaprastinimo asociacija), turėtų tekti 

Išbraukta.
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reikšmingas vaidmuo. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešąsias konsultacijas ES lygmeniu įsipareigojusi vykdyti ERGEG. Todėl Agentūra 
turėtų imtis šio uždavinio, nes ji jau turi tinkamas nustatytas taisykles ir patirties vykdant 
viešąsias konsultacijas. Be to, Agentūra veikia visų rinkos dalyvių interesais, o perdavimo 
sistemos operatoriai gali būti suinteresuotoji šalis. Siekiant užtikrinti proceso veiksmingumą, 
taip pat reikėtų pabrėžti, kad sukūrus pernelyg daug konsultacijų organų būtų galimas 
konsultacijų dubliavimasis. 

Pakeitimas 51
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti 
veikla, kurią turėtų vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijų procesas yra labai 
svarbus, o jam palengvinti ir supaprastinti 
sukurtoms organizacijoms, kaip antai 
EASEE–dujos (Europos energijos mainų 
supaprastinimo asociacija), turėtų tekti 
reikšmingas vaidmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešąsias konsultacijas ES lygmeniu įsipareigojusi vykdyti ERGEG. Todėl Agentūra 
turėtų imtis šio uždavinio, nes ji jau turi tinkamas nustatytas taisykles ir patirties vykdant 
viešąsias konsultacijas. Be to, Agentūra veikia visų rinkos dalyvių interesais, o perdavimo 
sistemos operatoriai gali būti suinteresuotoji šalis. Siekiant užtikrinti proceso veiksmingumą, 
taip pat reikėtų pabrėžti, kad sukūrus pernelyg daug konsultacijų organų būtų galimas 
konsultacijų dubliavimasis.
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Pakeitimas 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti 
veikla, kurią turėtų vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijų procesas yra labai 
svarbus, o jam palengvinti ir supaprastinti 
sukurtoms organizacijoms, kaip antai 
EASEE–dujos (Europos energijos mainų 
supaprastinimo asociacija), turėtų tekti 
reikšmingas vaidmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešąsias konsultacijas ES lygmeniu įsipareigojusi vykdyti ERGEG. Todėl Agentūra 
turėtų imtis šio uždavinio, nes ji jau turi tinkamas nustatytas taisykles ir patirties vykdant 
viešąsias konsultacijas. Be to, Agentūra veikia visų rinkos dalyvių interesais, o perdavimo 
sistemos operatoriai gali būti suinteresuotoji šalis. 

Pakeitimas 53
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kad būtų galima padidinti konkurenciją 
sukuriant likvidžias didmenines dujų 
rinkas, būtina užtikrinti, kad dujas būtų 
galima parduoti neatsižvelgiant į jų buvimo 
vietą sistemoje. Vienintelis būdas šiam 
tikslui pasiekti – suteikti tinklo 
naudotojams teisę laisvai rezervuoti dujų 
įleidimo ir išleidimo pajėgumus, taip 
užtikrinant dujų transportavimą per 
zonas, o ne sutartyse numatytais 

(9) Kad būtų galima padidinti konkurenciją 
sukuriant likvidžias didmenines dujų 
rinkas, būtina užtikrinti, kad dujas būtų 
galima parduoti neatsižvelgiant į jų buvimo 
vietą sistemoje. Vis dėlto įleidimo ir 
išleidimo sistemos neturėtų tapti
privalomos, kadangi jos tinkamai 
neatspindi transportavimo sąnaudų ir 
todėl nėra tinkamos visais atvejais, nes 
egzistuoja dideli tranzito ir vartotojų šalių 
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maršrutais. Jau 6–ajame Madrido forume 
dauguma suinteresuotųjų šalių pirmenybę 
teikė įleidimo ir išleidimo sistemoms, 
kurios palengvintų konkurencijos plėtrą.

skirtumai. Todėl valstybės narės turėtų 
turėti galimybę pasirinkti įleidimo ir 
išleidimo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Įleidimo ir išleidimo sistemos turėtų būti viena iš pasirinkimo galimybių. Vis dėlto jos 
neturėtų tapti privalomomis, nes tinkamai neatspindi transportavimo sąnaudų. 

Pakeitimas 54
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Reikia užtikrinti vienodas galimybes 
gauti informaciją apie fizinę sistemos 
būklę, kad visi rinkos dalyviai galėtų 
įvertinti bendrąją paklausos ir pasiūlos 
padėtį bei nustatyti didmeninės kainos 
pokyčių priežastis. Tam reikia išsamesnės 
informacijos apie pasiūlą ir paklausą, 
tinklo pajėgumą, dujų srautus bei techninę 
tinklo priežiūrą, balansavimą ir turimus bei 
naudojamus laikymo pajėgumus. Ši 
informacija labai svarbi rinkos veikimui, 
todėl reikia panaikinti jos skelbimo 
apribojimus, nustatytus konfidencialumo 
sumetimais.

(12) Reikia užtikrinti vienodas galimybes 
gauti informaciją apie fizinę sistemos 
būklę, kad visi rinkos dalyviai galėtų 
įvertinti bendrąją paklausos ir pasiūlos 
padėtį bei nustatyti didmeninės kainos 
pokyčių priežastis. Tam reikia išsamesnės 
informacijos apie pasiūlą ir paklausą, 
tinklo pajėgumą, dujų srautus bei techninę 
tinklo priežiūrą, balansavimą ir turimus bei 
naudojamus laikymo pajėgumus, su 
sąlyga, kad tokiu būdu nebus atskleistos 
teisėtos verslo paslaptys. 

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų būti apribota visų transporto ir saugyklų naudotojų teisė į jų duomenų (pvz., apie 
transportuojamą kiekį) konfidencialumą, kad nebūtų galima daryti išvadų apie jų elgesį 
prekybos rinkoje. Tinklo naudotojus liečiančios komerciniu požiūriu jautrios informacijos 
perdavimas kitiems prekiautojams arba konkurentams galėtų sudaryti jiems galimybę stebėti 
tiekimo ir pardavimo duomenis. Dėl to turėtų būti palikta ir toliau galioti vadinamoji „3–
minus taisyklė“ (Reglamento 1775/2005 6 straipsnio 5 dalis). 
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Pakeitimas 55
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Reikia užtikrinti vienodas galimybes 
gauti informaciją apie fizinę sistemos 
būklę, kad visi rinkos dalyviai galėtų 
įvertinti bendrąją paklausos ir pasiūlos 
padėtį bei nustatyti didmeninės kainos 
pokyčių priežastis. Tam reikia išsamesnės 
informacijos apie pasiūlą ir paklausą, 
tinklo pajėgumą, dujų srautus bei techninę 
tinklo priežiūrą, balansavimą ir turimus bei 
naudojamus laikymo pajėgumus. Ši 
informacija labai svarbi rinkos veikimui, 
todėl reikia panaikinti jos skelbimo 
apribojimus, nustatytus konfidencialumo 
sumetimais. 

(12) Reikia užtikrinti vienodas galimybes 
gauti informaciją apie fizinę sistemos 
būklę, kad visi rinkos dalyviai galėtų 
įvertinti bendrąją paklausos ir pasiūlos 
padėtį bei nustatyti didmeninės kainos 
pokyčių priežastis. Tam reikia išsamesnės 
informacijos apie bendrą pasiūlą ir 
paklausą, tinklo pajėgumą, dujų srautus bei 
techninę tinklo priežiūrą, balansavimą ir 
turimus bei naudojamus laikymo 
pajėgumus. Ši bendra informacija labai 
svarbi rinkos veikimui, todėl reikia 
panaikinti kai kuriuos jos skelbimo 
apribojimus, nustatytus konfidencialumo 
sumetimais, kai tai liečia svarbius 
klausimus, nepažeidžiant individualaus 
naudotojo finansinės atskaitomybės 
konfidencialumo. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta aiški skaidrumo ir komercinio konfidencialumo reikalavimų pusiausvyra.

Pakeitimas 56
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos 
dalyviai turi būti tikri, kad už 

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos 
dalyviai turi būti tikri, kad už 
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piktnaudžiavimą padėtimi gali būti 
taikomos sankcijos. Kompetentingos 
institucijos turėtų sudaryti sąlygas 
veiksmingai ištirti įtariamus 
piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl 
kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę naudotis duomenimis, susijusiais 
su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. 
Dujų rinkoje apie visus šiuos sprendimus 
sistemos operatoriams pranešama 
pajėgumų rezervavimo, paskyrimų ir realių 
dujų srautų duomenų forma. Sistemos 
operatoriai turėtų užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos nustatytą 
laikotarpį galėtų gauti šią informaciją.

piktnaudžiavimą padėtimi gali būti 
taikomos sankcijos. Kompetentingos 
institucijos turėtų sudaryti sąlygas 
veiksmingai ištirti įtariamus 
piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl 
kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę naudotis duomenimis, susijusiais 
su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. 
Dujų rinkoje apie visus šiuos sprendimus 
sistemos operatoriams pranešama 
pajėgumų rezervavimo, paskyrimų ir realių 
dujų srautų duomenų forma. Sistemos 
operatoriai turėtų užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos penkerius 
metus galėtų gauti šią informaciją.

Or. ro

Pagrindimas

Suderinama su 6b straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų 
turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų 
užkertamas kelias patekti į naujas 
mažmenines rinkas. Todėl apie tiekimo 
grandinę reglamentuojančias taisykles ir 
jos dalyvių įpareigojimus reikia pranešti 
visiems rinkos dalyviams; tos taisyklės ir 
įpareigojimai turi būti suderinti, kad 
padidėtų Bendrijos rinkos integracija.

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų 
turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų 
užkertamas kelias patekti į naujas 
mažmenines rinkas.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata pažeidžia valstybių narių suverenias teises ir todėl turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 58
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų 
turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų 
užkertamas kelias patekti į naujas 
mažmenines rinkas. Todėl apie tiekimo 
grandinę reglamentuojančias taisykles ir 
jos dalyvių įpareigojimus reikia pranešti 
visiems rinkos dalyviams; tos taisyklės ir 
įpareigojimai turi būti suderinti, kad 
padidėtų Bendrijos rinkos integracija.

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų 
turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų 
užkertamas kelias patekti į naujas 
mažmenines rinkas. 

Or. de

Pagrindimas

Žr. Direktyvos dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 3 straipsnio 7 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 59
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis 
ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginiais yra nepakankamos, todėl 
taisykles reikia tobulinti. Europos elektros 
energijos ir dujų reguliavimo grupės 
(ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai 
rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo 
sistemos operatoriams skirtos gerosios 
patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims 
teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl 
kurių Madrido forume susitarė visos 
suinteresuotosios šalys, taikomos 
netinkamai, todėl jos turi būti privalomos. 

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis 
ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginiais kai kuriose valstybėse narėse
yra nepakankamos, todėl reikia tobulinti
galiojančių taisyklių perkėlimą. Europos 
elektros energijos ir dujų reguliavimo 
grupės (ERGEG) atliekamos stebėsenos 
rezultatai rodo, kad savanoriškai taikomos 
laikymo sistemos operatoriams skirtos 
gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms 
šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės, 
dėl kurių Madrido forume susitarė visos 
suinteresuotosios šalys, kai kuriais atvejais
taikomos netinkamai, todėl jos turi būti 
privalomos. Net jeigu savanoriškai 
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taikomos gairės šiuo metu beveik visiškai 
perkeltos visoje Europoje, jų įstatyminis 
įtvirtinimas padidins rinkos dalyvio 
pasitikėjimą galimybe 
nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis 
saugyklomis.

Or. de

Pagrindimas

Savanoriškai taikomos laikymo sistemos operatoriams skirtos gerosios patirties, kaip suteikti 
trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės jau perkeltos daugelyje valstybių narių. 
Vis dėlto iki šiol rinkos dalyvių pasitikėjimas tokios naudojimosi saugyklomis sistemos 
faktiniu veikimu yra labai nedidelis. Taigi šių taisyklių įstatyminis įtvirtinimas būtų 
pasitikėjimą stiprinanti priemonė. 

Pakeitimas 60
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis 
ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginiais yra nepakankamos, todėl 
taisykles reikia tobulinti. Europos elektros 
energijos ir dujų reguliavimo grupės 
(ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai 
rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo 
sistemos operatoriams skirtos gerosios 
patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims 
teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl 
kurių Madrido forume susitarė visos 
suinteresuotosios šalys, taikomos 
netinkamai, todėl jos turi būti privalomos. 

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis 
ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginiais yra nepakankamos, todėl 
taisykles reikia tobulinti. Europos elektros 
energijos ir dujų reguliavimo grupės 
(ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai 
rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo 
sistemos operatoriams skirtos gerosios 
patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims 
teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl 
kurių Madrido forume susitarė visos 
suinteresuotosios šalys, taikomos 
netinkamai, todėl jos turi būti privalomos. 
Be to, būtinos griežtos ir suderintos 
prieigos prie visų SGD įrenginių sąlygos. 

Or. en
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Pagrindimas

Nenurodžius SGD įrenginių, ši konstatuojamoji dalis patektų į išimties taikymo sritį.  

Pakeitimas 61
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Dėl Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti 
įgaliojimus parengti ar priimti gaires, 
būtinas minimaliam suderinamumo lygiui 
užtikrinti, kad būtų pasiektas šio 
reglamento tikslas. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio, ir jomis 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
nuostatas ir jį papildyti įrašant naujas 
neesmines nuostatas, tos priemonės turėtų 
būti priimtos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Reglamentą 1775/2005 Komisija turi teisę keisti įstatymo leidėjo priimtas gaires, bet 
ne jas priimti. Šis straipsnis iš esmės reikštų, kad Komisijai būtų suteikti neriboti įgaliojimai 
priimti gaires, jos nuomone, būtinas „suderinamumui“ užtikrinti. Tokie platūs įgaliojimai 
priimti gaires siekiant vien tik jų suderinamumo yra nesuderinami su demokratijos principu. 
Ypač didelė problema yra tai, kad gairės, priimamos siekiant suderinamumo, iš esmės yra 
bendro pobūdžio ir susijusios tik su neesminiais papildymais. 



AM\717803LT.doc 19/102 PE404.707v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 62
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–1) visame tekste žodžiai „perdavimo 
sistema“ keičiami žodžiais „pagrindinė 
infrastruktūra“

Or. en

Pagrindimas

Pagal Dujų direktyvos 2003/55/EB ir naujojo Europos Komisijos pasiūlymo nuostatas 
neturėtų būti sunku nuspręsti, kad SGD terminalai ir požeminės saugyklos yra ne gavybos 
procesų vamzdyno dalis, o pagrindinė infrastruktūros dalis. Ji yra lygiavertė perdavimo 
tinklams, todėl jai turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos. Taigi „pagrindinės dujų 
infrastruktūros“ sąvoka tinkamai apibūdina tris infrastruktūros ir įrenginių rūšis ir 
suprantama visoms suinteresuotosioms šalims. 

Pakeitimas 63
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) palengvinti tinkamai veikiančių ir 
skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių 
rinkų ir tinkamai veikiančios skaidrios 
didmeninės rinkos formavimąsi; jame 
numatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės, kad būtų įmanoma vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą dujomis ir 
tarpvalstybinį dujų tiekimą 
mažmeniniams vartotojams.

(c) palengvinti tinkamai veikiančios 
skaidrios didmeninės rinkos formavimąsi; 
jame numatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės, kad būtų įmanoma vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą dujomis. 
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Or. en

Pagrindimas

Tikslas sukurti tarpvalstybines mažmenines rinkas nėra būtinas tinkamai veikiančių 
regioninių ir Bendrijos didmeninių rinkų formavimuisi, kuris ir toliau turėtų būti pabrėžiamas 
šiame reglamente. Tokio reguliuojamo tikslo įtraukimas turėtų būti tiksliai įvertintas ir 
atidžiai išnagrinėtos išlaidos ir nauda, nes gali būti, kad susidarytų ženklios išlaidos, kurios 
būtų didesnės už naudą. 

Pakeitimas 64
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) palengvinti tinkamai veikiančių ir 
skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų 
ir tinkamai veikiančios skaidrios 
didmeninės rinkos formavimąsi; jame 
numatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės, kad būtų įmanoma vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą dujomis ir 
tarpvalstybinį dujų tiekimą mažmeniniams 
vartotojams. 

c) palengvinti tinkamai veikiančių ir 
skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų 
ir tinkamai veikiančios skaidrios 
didmeninės rinkos formavimąsi; jame 
numatomos prieigos prie tinklo taisyklių 
derinimo priemonės, kad būtų įmanoma 
vykdyti tarpvalstybinę prekybą dujomis ir 
tarpvalstybinį dujų tiekimą mažmeniniams 
vartotojams. 

Or. de

Pagrindimas

Tarifų ir jų skaičiavimo metodikos nustatymas turėtų likti išimtinai nacionalinių reguliavimo 
institucijų uždavinys. Tik tokiu būdu galima būtų užtikrinti, kad bus įvykdytas 1a straipsnyje 
nustatytas reikalavimas, pagal kurį turi būti atsižvelgiama į nacionalinių ir regioninių rinkų 
ypatumus.



AM\717803LT.doc 21/102 PE404.707v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 65
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti tikslai apima 
suderintų principų nustatymą šiose srityse: 
tarifai arba jų skaičiavimo metodikos, 
teisė naudotis tinklu, teisės naudotis 
tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugos,
pajėgumų paskirstymas ir perkrovos 
valdymas, skaidrumo reikalavimų 
nustatymas, balansavimo taisyklės bei 
disbalanso mokesčiai ir prekybos 
pajėgumais supaprastinimas. 

Pirmoje pastraipoje nurodyti tikslai apima 
suderintų principų nustatymą šiose srityse: 
pajėgumų paskirstymas ir perkrovos 
valdymas, skaidrumo reikalavimų 
nustatymas, balansavimo taisyklės bei 
disbalanso mokesčiai ir prekybos 
pajėgumais supaprastinimas. 

Or. de

Pagrindimas

Tarifų ir jų skaičiavimo metodikos nustatymas turėtų likti išimtinai nacionalinių reguliavimo 
institucijų uždavinys. Tik tokiu būdu galima būtų užtikrinti, kad bus įvykdytas 1a straipsnyje 
nustatytas reikalavimas, pagal kurį turi būti atsižvelgiama į nacionalinių ir regioninių rinkų 
ypatumus. 

Pakeitimas 66
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto –a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–a) 1 dalies 1 punktas pakeičiamas taip: 
1. perdavimas – tai gamtinių dujų 
transportavimas tranzitiniu vamzdynu 
arba vamzdynų tinklu, kurį daugiausia 
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sudaro didelio slėgio vamzdynai, 
išskyrus transportavimą gavybos proceso 
vamzdynu arba vamzdynų tinklais, ir 
išskyrus vamzdynus arba vamzdynų 
tinklus, jungiančius saugyklas ir vietinį 
paskirstymą, ir bendrai išskyrus 
transportavimą vamzdynais, pagrindinai 
naudojamais gamtinių dujų vietiniam 
paskirstymui. [...]

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė „perdavimo“ apibrėžtis yra neaiški ir klaidinanti, todėl turėtų būti patikslinta.

Pakeitimas 67
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2 straipsnio 1 dalies 29a ir 29b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a. pagrindinė dujų infrastruktūra – tai 
dujų perdavimo tinklas arba saugykla, 
arba SGD įrenginys; 
29b. pagrindinės dujų infrastruktūros 
operatorius – tai fizinis ar juridinis 
asmuo, atsakingas už pagrindinės dujų 
infrastruktūros eksploatavimą. 

Or. en



AM\717803LT.doc 23/102 PE404.707v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą. 

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą, 
koordinuotą eksploatavimą ir tinkamą 
techninį jo tobulinimą. Kiekvienas 
perdavimo sistemos operatorius išlieka 
atsakingas už Direktyvos 2003/55/EB 8 
straipsnyje jam skirtų įpareigojimų 
vykdymą. Taigi Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklo galios ir 
uždaviniai turi būti susiję tik su
perdavimo sistemos operatorių veikla, 
reikalinga visi dujų vidaus rinkai
koordinuoti ir harmonizuoti. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis ENTSOG sukūrimo siekis yra ES dujų tinklo plėtra, kuri užtikrintų, kad nebūtų 
kliūčių koordinuotam dujų tinklų eksploatavimui. Be to, labai svarbu nustatyti ENTSOG 
atsakomybės ribas, kurios būtų tiesiogiai susijusios su jo teisinėmis pareigomis.

Pakeitimas 69
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą. 

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą, 
koordinuotą eksploatavimą ir tinkamą 
techninį jo tobulinimą bei remtų 
tarpvalstybinę prekybą ir tinkamai 
veikiančias rinkas. 

Or. en

Pagrindimas

Regioninio bendradarbiavimo stiprinimas ir ENTSOG sukūrimas yra reikšmingas perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimo patobulinimas. Be šiame pasiūlyme numatyto 
bendradarbiavimo, nedelsiant reikalingas veiksmingas perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimas, kad būtų pašalintos visos tarpvalstybinės prekybos kliūtys, sujungti
didžiuliai pajėgumai ir veiksmingai sprendžiami incidentai (žr. Vokietiją ir Italiją). 

Pakeitimas 70
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą. 

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą. Jokiam 
perdavimo sistemos operatoriui negali 
būti sukliudyta dalyvauti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. 
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Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad šiame bendradarbiavime galėtų dalyvauti visi perdavimo sistemos operatoriai, 
nepriklausomai nuo jų dydžio, buvimo vietos arba veikimo zonos ES teritorijoje. 

Pakeitimas 71
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą. 

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą ir skatintų 
dujų vidaus rinkos sukūrimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatoriai palengvintų rinkos integraciją, turi 
būti aiškiai nurodyta, jog rinkos integracijos skatinimas yra ENTSOG uždavinys. 

Pakeitimas 72
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
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sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą, įskaitant 
konsultavimosi su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis taisykles. 

sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą. 

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimasis ES lygmeniu iki šiol buvo ERGEG uždavinys. Šis uždavinys turėtų būti 
perduotas būsimai Agentūrai, kuriai bus patikėta viešojo intereso apsauga.

Pakeitimas 73
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą, įskaitant 
konsultavimosi su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis taisykles.

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą. 

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimasis ES lygmeniu iki šiol buvo ERGEG uždavinys. Šis uždavinys turėtų būti 
perduotas būsimai Agentūrai, kuriai bus patikėta viešojo intereso apsauga.
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Pakeitimas 74
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą, įskaitant 
konsultavimosi su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis taisykles. 

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą. 

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimasis ES lygmeniu iki šiol buvo ERGEG uždavinys. Šis uždavinys turėtų būti 
perduotas būsimai Agentūrai, kuriai bus patikėta viešojo intereso apsauga.

Pakeitimas 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą, įskaitant 
konsultavimosi su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis taisykles. 

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir 
Agentūrai steigiamo Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų 
projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių projektą. 
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Or. en

Pagrindimas

Konsultavimasis ES lygmeniu iki šiol buvo ERGEG uždavinys. Šis uždavinys turėtų būti 
perduotas būsimai Agentūrai, kuriai bus patikėta viešojo intereso apsauga.

Pakeitimas 76
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įsteigiamas Europos dujų perdavimo 
tinklo naudotojų tinklas (angl. European 
network of transmission network users, 
ENTSOG) siekiant tinkamai atstovauti ir 
konsultuotis su tinklų naudotojais.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reguliavimo institucijos yra įpareigotos užtikrinti nediskriminuojančią 
rinką, keista, jog į trečiąjį teisės aktų paketą neįtrauktos nuostatos dėl atstovavimo tinklo 
naudotojams. Tinklo naudotojus irgi paliečia pokyčiai Europos rinkose, taigi jų nuomonė turi 
būti vertinama taip pat kaip ir tinklo operatorių. Tinklo naudotojams turėtų būti atstovaujama 
oficialioje institucijoje, kad jie galėtų veiksmingai ir oficialiai prisidėti prie konsultavimosi 
proceso. 

Pakeitimas 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šešias savaites nuo minėtų 
dokumentų gavimo dienos Agentūra 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių. 

2. Per šešias savaites nuo minėtų 
dokumentų gavimo dienos Agentūra, 
pasikonsultavusi su sistemos naudotojais 
ir klientais, pateikia Komisijai nuomonę 
dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo 
tvarkos taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų suteikti galimybę sistemos naudotojams ir klientams (kaip apibrėžta 
Direktyvoje) pateikti savo nuomonę dėl ENTSOG įstatų, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių, nes jie galės tinkamai įvertinti, ar šie planai sudarys sąlygas veiksmingos ir našios 
rinkos plėtrai. 

Pakeitimas 78
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengiant kodeksus konsultuojamasi 
su ENTSOG.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reguliavimo institucijos yra įpareigotos užtikrinti nediskriminuojančią 
rinką, keista, jog į trečiąjį teisės aktų paketą neįtrauktos nuostatos dėl atstovavimo tinklo 
naudotojams. Tinklo naudotojus irgi paliečia pokyčiai Europos rinkose, taigi jų nuomonė turi 
būti vertinama taip pat kaip ir tinklo operatorių. Tinklo naudotojams turėtų būti atstovaujama 
oficialioje institucijoje, kad jie galėtų veiksmingai ir oficialiai prisidėti prie konsultavimosi 
proceso. 
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Pakeitimas 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija 
per 3 mėnesius pateikia nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto. 

3. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija, 
atsižvelgdama į pagal 2 dalį pateiktą 
Agentūros nuomonę, per 3 mėnesius 
pateikia nuomonę dėl įstatų projekto, narių 
sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto. 

Or. en

Pagrindimas

Priimdama sprendimą dėl ENTSOG įstatų, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių, Komisija 
turėtų atsižvelgti į sistemos naudotojų ir klientų Agentūrai išsakytas nuomones, išdėstytas 
Agentūros pateiktoje nuomonėje.

Pakeitimas 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal–Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus,

(a) nuomones ir rekomendacijas dėl 
gairių projekto ir kodeksų, nurodytų 2e 
straipsnyje, projektų;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pakeitimų pagrindimą. Šiuo pakeitimu dokumento tekstas 
suderintas su naujai įvesta procedūra.

Pakeitimas 81
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia ir perduoda 
Agentūrai tvirtinti pagal procedūrą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. … , 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 2e 
straipsnyje ir X straipsnyje: 

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, 

(a) 3 dalyje minėtų sričių techninių 
taisyklių projektus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus,

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą,

(d) metinę veiklos programą, (d) metinę veiklos programą, pagrįstą 
Agentūros nustatytais prioritetais, 

(e) metinę ataskaitą, (e) metinę ataskaitą,

(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
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procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu.

Pakeitimas 82
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia ir perduoda 
Agentūrai tvirtinti pagal procedūrą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. … , 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 2e 
straipsnyje ir X straipsnyje: 

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, 

(a) 3 dalyje minėtų sričių techninių 
taisyklių projektus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 

(d) metinę veiklos programą, (d) metinę veiklos programą, pagrįstą 
Agentūros nustatytais prioritetais, 

(e) metinę ataskaitą, (e) metinę ataskaitą, 
(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

ACER turėtų pateikti Komisijai oficialų pasiūlymą, t. y. strategines gaires, skirtas Europos 
perdavimo sistemos operatoriams, kuri parengtų techninių kodeksų, paremtų privalomomis 
strateginėmis gairėmis, projektus. Šią procedūrą reikėtų taikyti ir 1 straipsnio 2c punkte 
nurodytų dokumentų, kurie turi būti patvirtinti, atveju. Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų 
siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos 
operatorių savireguliavimą.
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Pakeitimas 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia ir perduoda 
Agentūrai tvirtinti pagal procedūrą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. … , 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 2e 
straipsnyje ir X straipsnyje: 

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, 

(a) 3 dalyje minėtų sričių techninių 
taisyklių projektus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus,

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą,

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, įskaitant paklausos 
valdymo prognozes, 

(d) metinę veiklos programą, (d) metinę veiklos programą,

(e) metinę ataskaitą, (e) metinę ataskaitą, 
(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

Or. en

Pagrindimas

ENTSOG po plačių konsultacijų turėtų pateikti Agentūrai tvirtinti visų pirma technines 
taisykles, 10 metų investavimo planą ir veiklos programą. Svarbu įvertinti galimą paklausą, 
nes investavimo planą rengia tiekėjai. 
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Pakeitimas 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, bendradarbiaudamas 
su operatoriais ir tinklo naudotojais,
priima:

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, 

a) su tinklais susijusių 3 dalyje minėtų 
sričių technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 

c) kas trejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, skirtą tinklų vystymui, 

(d) metinę veiklos programą, d) metinę veiklos programą, 

(e) metinę ataskaitą, e) metinę ataskaitą, 
(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais.

f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais,
fa) per vienus metus ir vėliau kas trejus 
metus su tinklu susijusių leidimo 
išdavimų procedūrų trukmės apžvalgą, 
nacionalinių taisyklių arba įvairių formų 
nacionalinių teisės aktų, dėl kurių 
delsiama, trukdoma plėsti tarpvalstybinį 
tinklą arba jo plėtra yra brangesnė, 
apžvalgą. 

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo operatorių tinklas į savo veiklą turėtų kiek galima labiau įtraukti rinkos 
operatorius ir tinklo vartotojus. Pakeitime numatytas reikalavimas rengti investavimo planą 
kas trejus metus turėtų padėti pateikti reikalingą informaciją ir išvengti nereikalingos 
biurokratijos. Fa punktas įterpiamas siekiant spręsti problemą, kai dėl skirtingų nacionalinių 
taisyklių, susijusių su leidimų išdavimu, trukdoma plėsti tarpvalstybinį tinklą. Dėl to reikia 
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stebėti dabartinę padėtį. 

Pakeitimas 85
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su ENTSOG,
priima: 

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus,

a) su tinklais susijusių 3 dalyje minėtų 
sričių technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus, 

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 

b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus,

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 

c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, skirtą tinklų vystymui, 

(d) metinę veiklos programą, d) metinę veiklos programą, 

(e) metinę ataskaitą, e) metinę ataskaitą,
(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais.

f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

Or. de

Pagrindimas

Tinklo plėtros plane turi būti apibrėžtos su pajėgumais, tiekimu ir paklausa susijusios 
prognozės, nurodomas pajėgumų trūkumas, įskaitant tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumų trūkumą. Konkrečias investicijas planuoja atskiri perdavimo sistemos operatoriai. 
Šis pakeitimas suderintas su Dujų direktyvos  su daliniais pakeitimais (2003/55) 24c 
straipsnio f punkto nuostatomis.
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Pakeitimas 86
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima ir perduoda 
Agentūrai tvirtinti pagal procedūrą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. … , 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 2e 
straipsnyje ir X straipsnyje: 

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, 
(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus,
(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 
(d) metinę veiklos programą,

(e) metinę ataskaitą,
(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais.

a) 3 dalyje minėtų sričių techninių 
taisyklių projektus, 
(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo 
priemones ir mokslinių tyrimų planus, 
(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą,
(d) metinę veiklos programą, 

(e) metinę ataskaitą,
(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir 
žiemos mėnesiais. 

Or. it

Pagrindimas

ENTSOG yra techninis organas, neturintis teisės imtis nacionalinių reguliavimo institucijų 
veiklos ir nustatyti rinkos taisykles. Jis neturi jokių galių nustatyti veikimo rinkoje kodeksų. 
Kalbant apie technines taisykles, pakaktų, kad siekiant sistemos suderinamumo ENTSOG 
sureguliuotų bendruosius principus, kurių laikosi nacionaliniai perdavimo sistemų 
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operatoriai, kurie turėtų turėti teisę suderinti išsamias taisykles atsižvelgiant į kiekvienos 
nacionalinės rinkos ypatumus. 

Pakeitimas 87
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

(1) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia: 

Or. de

Pagrindimas

Tinklo operatoriams taikomi nacionalinių reguliavimo institucijų apibrėžti reikalavimai. Tai 
reiškia, kad Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas negali priimti sprendimų, 
privalomų atskiriems tinklo nariams. Tačiau Europos dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas gali parengti neprivalomus kodeksus ir 10 metų investavimo planus. 

Pakeitimas 88
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą, 

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
tinklų plėtros planą, kuris, vertinant 
faktinę paklausą rinkoje, būtų pagrįstas 
naujausiomis paklausos prognozėmis, 
susijusiomis su ateinančiu prekybos 
sezonu;

Or. en
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Pagrindimas

Plėtros plane turi būti apibrėžtos su pajėgumais, tiekimu ir paklausa susijusios prognozės, 
nurodomas pajėgumų trūkumas, įskaitant tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų trūkumą. 
Konkrečias investicijas planuoja atskiri perdavimo sistemos operatoriai, todėl šie planai turi 
būti pagrįsti naujausiomis paklausos prognozėmis, susijusiomis su ateinančiu prekybos 
sezonu.

Pakeitimas 89
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) gaires, kuriomis koordinuojamas 
perdavimo sistemos operatorių techninis 
bendradarbiavimas su trečiųjų šalių 
perdavimo sistemų operatoriais;

Or. lt

Pagrindimas

Reglamentas nenumato, kas parengs gaires bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 90
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima: 

1. Siekdamas įvykdyti 2a straipsnyje
nurodytus tikslus, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas priima: 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama, kad būtų patikslinta kodeksų taikymo sritis, t. y. turi būti nurodyta, kad kodeksai 
priimami skatinant rinkos integraciją. 

Pakeitimas 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal–Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis.

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas kodeksų, 
parengtų pagal 2eb straipsnį, sąrašas bei 
aprašymas, taip pat tinklo eksploatavimo, 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos 
koordinavimo planas, kuriuos tais metais 
reikia parengti, ir preliminarus tvarkaraštis. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pakeitimų pagrindimą. Šiuo pakeitimu dokumento tekstas 
suderintas su naujai įvesta procedūra.

Pakeitimas 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę (2) Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
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veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. 

veiklos programą įtraukiamas su tinklais 
susijusių techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas bei aprašymas, taip 
pat tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų 
ir plėtros veiklos koordinavimo planas, 
kuriuos tais metais reikia parengti, ir 
preliminarus tvarkaraštis. 

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad užduotys susijusios tik su tinklais.

Pakeitimas 93
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis.

(2) Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas su tinklais 
susijusių techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas bei aprašymas, taip 
pat tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų 
ir plėtros veiklos koordinavimo planas, 
kuriuos tais metais reikia parengti, ir 
preliminarus tvarkaraštis. 

Or. de

Pagrindimas

Turi būti išaiškinta, kad perdavimo tinklų operatoriai atsakingi tik už su tinklu susijusią 
prekybą. ENTSOG gali nustatyti prekybos pajėgumais taisykles, bet ne prekybos dujomis. 
Neaišku, kaip turi būti suprantama sąvoka „energijos vartojimo efektyvumas“, kai kalbama 
apie dujų tinklus. 
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Pakeitimas 94
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. 

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių sąrašas bei aprašymas, taip pat 
tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklos koordinavimo planas, 
kuriuos tais metais reikia parengti, ir 
preliminarus tvarkaraštis.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu.

Pakeitimas 95
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių sąrašas bei aprašymas, taip pat 
tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklos koordinavimo planas, 
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veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. 

kuriuos tais metais reikia parengti, ir 
preliminarus tvarkaraštis. 

Or. it

Pagrindimas

ENTSOG yra techninis organas, neturintis teisės imtis nacionalinių reguliavimo institucijų 
veiklos ir nustatyti rinkos taisykles. Jis neturi jokių galių nustatyti veikimo rinkoje kodeksų. 
Kalbant apie technines taisykles, pakaktų, kad siekiant sistemos suderinamumo ENTSOG 
sureguliuotų bendruosius principus, kurių laikosi nacionaliniai perdavimo sistemų 
operatoriai, kurie turėtų turėti teisę suderinti išsamias taisykles atsižvelgiant į kiekvienos 
nacionalinės rinkos ypatumus. 

Pakeitimas 96
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. 

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių sąrašas bei aprašymas, taip pat 
tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklos koordinavimo planas, 
kuriuos tais metais reikia parengti, ir
preliminarus tvarkaraštis. 

Or. en

Pagrindimas

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra turėtų tvirtinti ENTSOG 
metinę veiklos programą, kuri būtų pagrįsta Agentūros nustatytais prioritetais, priimtais po 
diskusijų su ENTSOG ir konsultacijų su kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Jei reiktų
tvirtinti kitus teisės aktus, nurodytus 2c straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikoma ta pati 
procedūra. Laikantis kitokio požiūrio galėtų kilti grėsmė tikrai konkurencingai ES rinkai, 
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suteikiančiai veiksmingas perdavimo tinklo operatorių savireguliavimo galimybes.

Pakeitimas 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. 

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių sąrašas bei aprašymas, taip pat 
tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklos koordinavimo planas, 
kuriuos tais metais reikia parengti, ir 
preliminarus tvarkaraštis.

Or. en

Pagrindimas

ENTSOG turėtų pateikti tik techninių taisyklių projektus, kuriuos po plačių konsultacijų 
oficialiai patvirtintų Agentūra.

Pakeitimas 98
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
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veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. 

veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis. Gavusi metinės veiklos 
programos projektą, Komisija per tris 
mėnesius priima sprendimą dėl metinės 
veiklos programos patvirtinimo. Terminas 
prasideda kitą dieną po to, kai buvo 
gautas metinės veiklos programos 
projektas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti rinkos integracijos pažangą, svarbu, kad Komisija galėtų daryti įtaką 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo nustatytiems prioritetams rengiant 
kodeksus ir vykdant kitą veiklą. Tuo atveju, jei būtų nepatvirtinta veiklos programa, Komisija 
galėtų priimti gaires pagal 2e straipsnio 3 dalį. 

Pakeitimas 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal–Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

Išbraukta.

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės,
(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,
(c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,
(d) sąveikos taisyklės,
(e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,
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(f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos 
valdymo taisyklės,
(g) prekybos taisyklės,
(h) skaidrumo taisyklės,
(i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio 
balansavimo taisykles,
(j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,
(k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pakeitimų pagrindimą. Šiuo pakeitimu dokumento tekstas 
suderintas su naujai įvesta procedūra.

Pakeitimas 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

3. Išsamių techninių taisyklių projektai
apima toliau nurodytas sritis, remiantis 
metinėje veiklos programoje apibrėžtais 
prioritetais:

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės, (a) saugumo ir patikimumo taisyklės, 
(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

(b) prijungimas prie tinklo, 

(c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

(c) keitimasis duomenimis, 
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(d) sąveikos taisyklės, (d) sąveikos taisyklės,
(e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju, 

(e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju, 

(f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos 
valdymo taisyklės, 

(f) tarpvalstybinis pajėgumų skyrimas, 

(g) prekybos taisyklės,
(h) skaidrumo taisyklės, (g) skaidrumo taisyklės, 

(i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio 
balansavimo taisykles,
(j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,
(k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas. 

(h) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas. 

Or. en

Pagrindimas

ENTSOG turėtų pateikti tik techninių taisyklių projektus, kuriuos po plačių konsultacijų 
oficialiai patvirtintų Agentūra.

Pakeitimas 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

(3) Išsamios su tinklais susijusios
techninės taisyklės ir veikimo rinkoje 
kodeksai apima toliau nurodytas sritis, 
remiantis metinėje veiklos programoje 
apibrėžtais prioritetais:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės, a) energijos tinklų saugumo ir patikimumo 
taisyklės,
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b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

d) sąveikos taisyklės, d) sąveikos taisyklės,
e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

g) prekybos taisyklės, g) prekybos pajėgumų taisyklės, 

h) skaidrumo taisyklės, h) su tinklais susijusios skaidrumo 
taisyklės,

i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad perdavimo sistemos operatorių užduotys susijusios tik su 
tinklais.

Pakeitimas 102
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 

(3) Išsamios su tinklais susijusios
techninės taisyklės ir veikimo rinkoje 
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sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

kodeksai apima toliau nurodytas sritis, 
remiantis metinėje veiklos programoje 
apibrėžtais prioritetais:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės, a) energijos tinklų saugumo ir patikimumo 
taisyklės,

b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

d) sąveikos taisyklės, d) sąveikos taisyklės,

e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

g) prekybos taisyklės, g) prekybos pajėgumų taisyklės, 
h) skaidrumo taisyklės, h) su tinklais susijusios skaidrumo 

taisyklės,
i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

Or. de

Pagrindimas

Reikia, kad Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo įgaliojimai apsiribotų su 
tinklu susijusiais klausimais. Tinklas neturi priimti nuostatų dėl didmeninės prekybos ir 
būtino skaidrumo šioje srityje; jas, glaudžiai bendradarbiaudama su rinkos dalyviais, turėtų 
rengti Agentūra. Taip pat žr. 15 straipsnio 4 dalies pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimas 103
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės,
(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,
(c) keitimosi duomenimis ir 
atsiskaitymo taisyklės,
(d) sąveikos taisyklės,

(e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

(f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos 
valdymo taisyklės, 

(g) prekybos taisyklės,
(h) skaidrumo taisyklės;

(i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

(j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,
(k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės,
(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,
(c) keitimosi duomenimis ir 
atsiskaitymo taisyklės,
(d) sąveikos taisyklės,

(e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

(f) tarpvalstybinio pajėgumų skyrimo 
ir tarpvalstybinio perkrovos valdymo 
taisyklės, 
(g) skaidrumo taisyklės, 

(h) perdavimo sistemos operatorių 
sistemų operacinio balansavimo taisyklės,

(i) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

Or. it

Pagrindimas

ENTSOG yra techninis organas, neturintis teisės imtis nacionalinių reguliavimo institucijų 
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veiklos ir nustatyti rinkos taisykles. Jis neturi jokių galių nustatyti veikimo rinkoje kodeksų. 
Kalbant apie technines taisykles, pakaktų, kad siekiant sistemos suderinamumo ENTSOG 
sureguliuotų bendruosius principus, kurių laikosi nacionaliniai perdavimo sistemų 
operatoriai, kurie turėtų turėti teisę suderinti išsamias taisykles atsižvelgiant į kiekvienos 
nacionalinės rinkos ypatumus.

Pakeitimas 104
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais: 

3. Išsamios techninės taisyklės apima 
toliau nurodytas sritis, remiantis metinėje 
veiklos programoje apibrėžtais prioritetais:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės, (a) saugumo ir patikimumo taisyklės, 
b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės, 

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

(c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės, 

d) sąveikos taisyklės, (d) sąveikos taisyklės, 

e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

(e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju, 

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

(f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos 
valdymo taisyklės, 

(g) prekybos taisyklės,
h) skaidrumo taisyklės, (g) skaidrumo taisyklės,

i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

(h) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles, 

j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

(i) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės, 

k) dujų tinklų energijos vartojimo (j) dujų tinklų energijos vartojimo 
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efektyvumas. efektyvumas. 

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas turėtų apsiriboti „techniniais 
klausimais“. Perdavimo sistemos operatoriai neturi rengti veikimo rinkoje kodeksų ir 
„prekybos taisyklių“. Perdavimo sistemos operatoriai neturi įgaliojimų priimti veikimo 
rinkoje kodeksų. Perdavimo sistemos operatoriai yra rinkos dalyviai, todėl jie tuo pat metu 
negali būti ir žaidėjais ir teisėjais.

Pakeitimas 105
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais: 

3. Išsamios techninės taisyklės kodeksai 
apima toliau nurodytas sritis, remiantis 
metinėje veiklos programoje apibrėžtais 
prioritetais:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės, a) saugumo ir patikimumo taisyklės,

b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

b) prijungimo prie tinklo ir prieigos 
taisyklės,

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisyklės,

d) sąveikos taisyklės, d) sąveikos taisyklės,
e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

e) veiklos procedūros nepaprastosios 
padėties atveju,

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės,

(g) prekybos taisyklės,
h) skaidrumo taisyklės, (g) skaidrumo taisyklės,
i) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 

(h) balansavimo taisyklės, įskaitant 
paskyrimų procedūras, disbalanso 
mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos 
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operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

operatorių sistemų operacinio balansavimo 
taisykles,

j) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

(i) suderintojo transportavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės,

k) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

(j) dujų tinklų energijos vartojimo 
efektyvumas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu.

Pakeitimas 106
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
įgyvendinimą, o priežiūros veiklos 
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
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perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu.

Pakeitimas 107
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
įgyvendinimą, o priežiūros veiklos 
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ACER turėtų pateikti Komisijai oficialų pasiūlymą, t. y. strategines gaires, skirtas Europos 
perdavimo sistemos operatoriams, kuri parengtų techninių kodeksų, paremtų privalomomis 
strateginėmis gairėmis, projektus. Šią procedūrą reikėtų taikyti ir 1 straipsnio 2c punkte 
nurodytų dokumentų, kurie turi būti patvirtinti, atveju. Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų 
siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos 
operatorių savireguliavimą.

Pakeitimas 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 

Išbraukta.
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įgyvendinimą, o priežiūros veiklos 
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklių ir kodeksų įgyvendinimo priežiūra negali būti patikėta perdavimo sistemos 
operatoriams. Šią veiklą turi vykdyti Agentūra. 

Pakeitimas 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal–Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
įgyvendinimą, o priežiūros veiklos 
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

4. Agentūra prižiūri, kaip Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
įgyvendina atitinkamus kodeksus.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti įpareigota prižiūrėti kodeksų įgyvendinimą. 

Pakeitimas 110
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
įgyvendinimą, o priežiūros veiklos 
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri sistemoms skirtų 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksų įgyvendinimą, o priežiūros veiklos 
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Išaiškinimas. Reikia aiškiai apibrėžti, kad Europos dujų perdavimo sistemos operatorius 
spręs tik sistemoms skirtus klausimus ir neturės įgaliojimų spręsti atitinkamiems klausimams 
rinkos lygmeniu. Šiuos klausimus turės spręsti nacionalinės reguliavimo institucijos. 

Pakeitimas 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus (gavus 
Agentūros patvirtinimą) paskelbia 
Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą 
planą. Tame investavimo plane aprašomas 
integruoto tinklo (atsižvelgiant į saugyklas 
ir SGD įrenginius) modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita, techninis ir 
ekonominis plėtros projektų tinkamumo 
įvertinimas ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Vykdydamas šias užduotis 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas konsultuojasi su 
tiekėjais, gamintojais, laikymo sistemos 
operatoriais ir susijusiais vartotojais. 
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perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Investavimo planas rengiamas visų pirma 
remiantis detalia dujų paklausos 
skirtingoms reikmėms (šildymui, elektros 
gamybai, pramonei) prognoze ir 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB.

Or. en

Pagrindimas

Europos lygmens investavimo plane daugiausia dėmesio turėtų būti skirta tarpvalstybinių 
jungiamųjų vamzdynų perkrovos valdymui. Be to, į jį turėtų būti įtraukti integruoto tinklo 
(atsižvelgiant į saugyklas ir SGD įrenginius) modeliavimo aspektai. Rinkos dalyviai turi būti 
įpareigoti teikti informaciją, kuri yra svarbi planui parengti. Reikalavimas taikytinas ne tik 
perdavimo sistemos operatoriams, bet ir tiekėjams, laikymo sistemos operatoriams, 
gamintojams ir SGD operatoriams. Reikėtų apibrėžti kiekvieno jų vaidmenį ir pareigas.

Pakeitimas 112
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB.
Investavimo plane nurodomas investicijų 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus (gavus 
Agentūros patvirtinimą) paskelbia 
Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą 
planą. Tame investavimo plane aprašomas 
integruoto tinklo (atsižvelgiant į saugyklas 
ir SGD įrenginius) modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita, techninis ir 
ekonominis plėtros projektų tinkamumo 
įvertinimas ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais, atsižvelgiant į 
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trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

regioninio ir Europos lygmens su tinklu 
susijusius aspektus. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu.

Pakeitimas 113
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB20. 
Investavimo plane nurodomas investicijų 
trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus (gavus 
Agentūros patvirtinimą) paskelbia 
Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą 
planą. Tame investavimo plane aprašomas 
integruoto tinklo (atsižvelgiant į saugyklas 
ir SGD įrenginius) modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita, techninis ir 
ekonominis plėtros projektų tinkamumo 
įvertinimas ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais, atsižvelgiant į 
regioninio ir Europos lygmens su tinklu 
susijusius aspektus. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
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atžvilgiu. pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nuorodos į regioninio ir Europos lygmens su tinklu susijusius aspektus, ne į 
Transeuropinių energetikos tinklų gaires pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Nuoroda į gaires (atsižvelgiant į jų dabartinę formą, turinį ir taikymo 
sritį) neturi jokios reikšmės šiam klausimui. 10 metų investavimo į tinklą planas turėtų būti 
vertinamas kaip būsimas TEN–GL pakaitalas. Europos lygmens investavimo plane 
daugiausia dėmesio turėtų būti skirta tarpvalstybinių jungiamųjų vamzdynų perkrovos 
valdymui. Be to, į jį turėtų būti įtraukti integruoto tinklo (atsižvelgiant į saugyklas ir SGD 
įrenginius) modeliavimo aspektai.

Pakeitimas 114
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
remiantis:

(a) nacionaliniais investavimo planais ir 
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(b) Transeuropinių energetikos tinklų 
gairėmis pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB 

Tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumų atžvilgiu jis turėtų būti 
rengiamas remiantis: 
(a) tinklo naudotojų, įskaitant pardavėjus, 
pasiūlymais ir (arba)
(b) su perdavimo sistemos operatoriais, 
veikiančiais šalyse, kurios turėtų būti 
prijungtos prie tinklo, nesusijusių 
investuotojų pasiūlymais.
Nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašoma pateikti savo nuomonę apie visus 
pasiūlymus, neįtrauktus į nacionalinius 
planus.
Investavimo plane nurodomas investicijų 
trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo trečiosioms 
šalims pajėgumų atžvilgiu.

10 metų investavimo į tinklą planas
nepriimamas tol, kol Agentūra pateikia 
teigiamą nuomonę. Be to, jis turi atitikti 
Komisijos apibrėžtus reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

10 metų investavimo į tinklą planas neturėtų būti rengiamas tik veikiančių perdavimo 
sistemos operatorių iniciatyva, kadangi jų, kaip perdavimo įmonių arba kaip vertikaliai 
integruotos įmonės dalies, veiksmų laisvė gali būti ribota. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tinklo 
naudotojų ir kitų galimų investuotojų pasiūlymus.

Pakeitimas 115
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo 
modeliavimas, pateikiamas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos 
ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos 
atsparumo įvertinimas. Investavimo planas
rengiamas visų pirma remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Investavimo 
plane nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų plėtros į 
tinklą planą. Tame plėtros plane:

(a) aprašomas integruoto tinklo 
modeliavimas, pateikiamas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos 
ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos 
atsparumo įvertinimas;
(b) jis rengiamas remiantis nacionaliniais 
plėtros planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB;
(c) nurodomas investicijų trūkumas, 
įskaitant tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumų trūkumą. 
Rengiant planą konsultuojamasi su 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis, 
pirmiausia tinklo naudotojais.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į plėtros planą – tikslesnis atitinkamo proceso apibrėžimas. Jame turi būti 
apibrėžtos su pajėgumais, tiekimu ir paklausa susijusios prognozės, nurodomas pajėgumų 
trūkumas, įskaitant tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų trūkumą. Turėtų būti apibrėžtas 
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reikalavimas konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis. Konkrečias investicijas planuoja 
atskiri perdavimo sistemos operatoriai, todėl šie planai turi būti pagrįsti naujausiomis 
paklausos prognozėmis, susijusiomis su ateinančiu prekybos sezonu.

Pakeitimas 116
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų tinklo plėtros
planą. Tame tinklo plėtros plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Tinklo plėtros planas 
rengiamas visų pirma remiantis 
nacionaliniais tinklo plėtros planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Tinklo 
plėtros plane nurodomas investicijų 
trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu. Tinklo plėtros planą turi 
patvirtinti atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija.

Or. de

Pagrindimas

Sistemos operatoriai turi patenkinti nacionalinių reguliavimo institucijų apibrėžtus 
reikalavimus. Dėl to Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas negali priimti 
atskiriems nariams privalomų sprendimų. Dėl to šiame reglamente turėtų būti naudojamos 
Dujų direktyvos sąvokos, t. y. sąvoka „investavimo planas“ turėtų būti pakeista sąvoka 
„tinklo plėtros planas“. 
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Pakeitimas 117
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų tinklo plėtros
planą. Tame tinklo plėtros plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Tinklo plėtros planas 
rengiamas visų pirma remiantis 
nacionaliniais tinklo plėtros planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Tinklo 
plėtros plane nurodomas investicijų 
trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

Or. de

Pagrindimas

Tinklo plėtros plane turi būti apibrėžtos su pajėgumais, tiekimu ir paklausa susijusios 
prognozės, nurodomas pajėgumų trūkumas, įskaitant tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumų trūkumą. Konkrečias investicijas planuoja atskiri perdavimo sistemos operatoriai. 
Šis pakeitimas suderintas su Dujų direktyvos  su daliniais pakeitimais (2003/55) 24c 
straipsnio f punkto nuostatomis. 
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Pakeitimas 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas trejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Prie 
investavimo plano pridedama kliūčių 
tarpvalstybiniam dujų perdavimui, 
susijusių su leidimų suteikimo procedūrų 
arba praktikos skirtumais, apžvalga.

Or. de

Pagrindimas

Nuostata dėl investavimo plano atnaujinimo kas trejus metus užtikrintų, kad reikiama 
informacija būtų pateikta nesudarant nereikalingos biurokratinės naštos. Be to, būtų tinkamai 
atsižvelgta į tai, kad nacionalinių leidimų suteikimo procedūrų, susijusių su tarpvalstybiniu 
dujų perdavimu, skirtumai gali riboti atitinkamų sistemų plėtrą. Siekiant parengti 
tinkamiausius sprendimus arba įgyvendinti reformas remiantis gerąja patirtimi, ypač svarbi 
dabartinės padėties raidos stebėsena.  
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Pakeitimas 119
Danutė Budreikaitė

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu, prioritetinį 
dėmesį skiriant ES „energijos salų“
jungčių su ES dujų tinklais plėtimui.

Or. lt

Pagrindimas

Jungčių „energijos salų“ sujungimui su ES dujų tinklais įtraukimas į Transeuropinių 
energetikos tinklų ypatingos svarbos prioritetinį sąrašą leis per regioninį bendradarbiavimą 
sukurti ES dujų vidaus rinką, įgyvendinti reglamentą dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų (1775/2005) ir užtikrins dujų tiekimo saugumą ES valstybėms
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Pakeitimas 120
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Jame taip 
pat nurodomi perdavimo tinklų sistemos 
sujungimo linijų ir kitos infrastruktūros, 
kuri užtikrintų prekybos ir konkurencijos 
veiksmingumą ir garantuotų tiekimo 
saugumą, investicijų projektai.
Perdavimo sistemos operatoriai imasi visų 
pagrįstų priemonių priimtam investicijų 
planui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Aišku, kad perdavimo sistemos operatoriai turi vykdyti investavimo plane nurodytus 
infrastruktūros (sujungimo linijų, dujų kokybės konversijos įrengimų ir t. t.) statybos 
projektus, kurie užtikrintų prekybos ir konkurencijos veiksmingumą ir garantuotų tiekimo 
saugumą. Nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 24b straipsnio nuostatas aiškiai 
įpareigotos užtikrinti, kad perdavimo tinklų operatoriams būtų taikomos tokios pat lengvatos 
kelti veiklos efektyvumui ir didinti rinkos integracijai.
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Pakeitimas 121
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plane 
aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, 
pateikiamas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos 
atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo 
įvertinimas. Investavimo planas rengiamas 
visų pirma remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane 
nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Jame taip 
pat nurodomi perdavimo tinklų sistemos 
sujungimo linijų ir kitos infrastruktūros, 
kuri užtikrintų prekybos ir konkurencijos 
veiksmingumą ir garantuotų tiekimo 
saugumą, investicijų projektai.
Perdavimo sistemos operatoriai imasi visų 
pagrįstų priemonių priimtam investicijų 
planui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Aišku, kad perdavimo sistemos operatoriai turi vykdyti investavimo plane nurodytus 
infrastruktūros (sujungimo linijų, dujų kokybės konversijos įrengimų ir t. t.) statybos 
projektus, kurie užtikrintų prekybos ir konkurencijos veiksmingumą ir garantuotų tiekimo 
saugumą. Nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 24b straipsnio nuostatas aiškiai 
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įpareigotos užtikrinti, kad perdavimo tinklų operatoriams būtų taikomos tokios pat lengvatos 
kelti veiklos efektyvumui ir didinti rinkos integracijai.

Pakeitimas 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Investavimo plane nurodomas 
investicijų trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu. Atsižvelgdamas į nurodytus 
trūkumus Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas parengia 
konkrečius investavimo projektus, skirtus 
investicijų trūkumui panaikinti. Be to, 
atliekamas kiekvieno projekto techninio ir 
ekonominio tinkamumo įvertinimas, kurio 
rezultatai pateikiami Agentūrai.
Visos susijusios gamtinių dujų gamybos 
įmonės, įskaitant (be išlygų) perdavimo 
sistemos operatorius, SGD sistemos 
operatorius, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekimo įmones, pardavėjus, 
gamintojus ir susijusius vartotojus, 
gavusios raštišką reikalavimą, pateikia 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui informaciją, kurios 
reikia 10 metų investavimo į tinklą planui 
parengti. Ši informacija visų pirma apima 
dabartinio ir galimo dujų perdavimo 
pajėgumų trūkumo įvertinimą.
Agentūra įvertina ir priima 10 metų 
investavimo į tinklą planą ir pasiūlytus 
investicijų projektus. Perdavimo sistemos 
operatoriai, remdamiesi 10 metų 
investavimo į tinklą planu, įgyvendina 
investicijų projektus. Jei per pagrįstą 
laikotarpį perdavimo sistemos operatoriai
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nepajėgia patenkinti investicijų poreikio, 
Agentūra gali paskelbti atvirą konkursą 
investicijoms gauti. 

Or. en

Pagrindimas

Europos lygmens investavimo plane daugiausia dėmesio turėtų būti skirta tarpvalstybinių 
jungiamųjų vamzdynų perkrovos valdymui. Be to, į jį turėtų būti įtraukti integruoto tinklo 
(atsižvelgiant į saugyklas ir SGD įrenginius) modeliavimo aspektai. Rinkos dalyviai turi būti 
įpareigoti teikti informaciją, kuri yra svarbi planui parengti. Reikalavimas taikytinas ne tik 
perdavimo sistemos operatoriams, bet ir tiekėjams, laikymo sistemos operatoriams, 
gamintojams ir SGD operatoriams. Reikėtų apibrėžti kiekvieno jų vaidmenį ir pareigas.

Pakeitimas 123
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu.

Pakeitimas 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal–Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
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Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pakeitimų pagrindimą. Šiuo pakeitimu dokumento tekstas 
suderintas su naujai įvesta procedūra.

Pakeitimas 125
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

6 dalies nuostatos suteiktų perdavimo sistemos operatoriams galimybę tiesiogiai patarti 
Komisijai klausimais, susijusiais su gairių rengimu. Turėtų būti apibrėžta, kad Komisijai gali 
patarti tik Agentūra. ES lygmeniu turėtų būti aiškiai apibrėžtos patariamosios reguliavimo 
institucijų galios ir pramonės šakų, kurioms taikomos atitinkamos nuostatos, įpareigojimai. 
Dėl šios priežasties Komisijai neturėtų patarti pramonės šakų, kurioms taikomos atitinkamos 
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nuostatos. 

Pakeitimas 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukta atsižvelgiant į nuostatas (dėl naujų procedūrų), suteikiančias Agentūrai 
teisę parengti ir priimti (po visapusiškų konsultacijų) gaires, skirtas būsimai rinkos plėtrai ir 
techninio pobūdžio kodeksams apibrėžti. 

Pakeitimas 127
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

6. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pataria Komisijai 
priimant gaires, nurodytas 9 straipsnyje, 
kartu su ENTSOG.

Or. de
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Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti, kad įprastai turėtų būti konsultuojamais su ENTSO/ENTSOG.

Pakeitimas 128
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai iš dalies keičiant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Reglamentu 1775/2005, Komisijai suteikta teisė tik iš dalies keisti įstatymų leidėjo 
priimtas gaires, t. y. ji negali gairių priimti pati. 

Pakeitimas 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas
pataria Komisijai iš dalies keičiant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Or. de
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Pagrindimas

Suderinta su 9 straipsnio daliniais pakeitimais. 

Pakeitimas 130
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūros vykdoma stebėsena Agentūros ir Komisijos vykdoma stebėsena

Or. en

Pakeitimas 131
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
patvirtinti techninių taisyklių kodeksų, 10 
metų investavimo plano ir metinės veiklos 
programos projektus. 

Per 3 mėnesius Agentūra Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui gali 
pateikti nuomonę.

Agentūra patvirtina Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
remiantis 2c straipsnio 1 dalies a–f 
punktais pateiktus dokumentus.

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos 
programos arba 10 metų investavimo 
plano projektais neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 

Agentūra prižiūri techninių taisyklių 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos įgyvendinimą 
ir įtraukia šios priežiūros rezultatus į 
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konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

metinę priežiūros ataskaitą. Jei perdavimo 
sistemos operatoriai nesilaiko Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
10 metų investavimo plano arba metinės 
veiklos programos reikalavimų, agentūra 
apie tai praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams reikalingos aiškios ir pastovios teisės aktų nuostatos. Dėl šios priežasties 
svarbu, kad techninių taisyklių kodeksų, 10 metų investavimo plano ir metinės veiklos 
programos projektus patvirtintų ACER ir kad juos rengiant būtų išvengta ekonominio 
pobūdžio prieštaravimų. Techninių taisyklių kodeksų įgyvendinimą prižiūri reguliavimo 
institucijos, t. y. Agentūra, o ne patys perdavimo sistemos operatoriai.

Pakeitimas 132
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
patvirtinti techninių taisyklių kodeksų, 10 
metų investavimo plano ir metinės veiklos 
programos projektus. 

Per 3 mėnesius Agentūra Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui gali 
pateikti nuomonę.

Agentūra patvirtina Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
remiantis 2c straipsnio 1 dalies a–f 
punktais pateiktus dokumentus.

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos 
programos arba 10 metų investavimo 
plano projektais neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
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pagrįstą nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų patvirtinti techninių taisyklių kodeksus. Investuotojams reikalingos aiškios ir 
pastovios teisės aktų nuostatos. Dėl šios priežasties svarbu, kad techninių taisyklių kodeksų, 
10 metų investavimo plano ir metinės veiklos programos projektus patvirtintų ACER ir kad 
juos rengiant būtų išvengta ekonominio ir politinio pobūdžio prieštaravimų. 

Pakeitimas 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
patvirtinti techninių taisyklių kodeksų, 10 
metų investavimo plano ir metinės veiklos 
programos projektus. 

Per 3 mėnesius Agentūra Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui gali 
pateikti nuomonę.

Agentūra patvirtina Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
remiantis 2c straipsnio 1 dalies a–f 
punktais pateiktus dokumentus.

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos 
programos arba 10 metų investavimo 
plano projektais neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

Or. en
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Pagrindimas

Agentūra turėtų patvirtinti techninių taisyklių kodeksus. Investuotojams reikalingos aiškios ir 
pastovios teisės aktų nuostatos. Dėl šios priežasties svarbu, kad techninių taisyklių kodeksų, 
10 metų investavimo plano ir metinės veiklos programos projektus patvirtintų ACER ir kad 
juos rengiant būtų išvengta ekonominio ir politinio pobūdžio prieštaravimų.

Pakeitimas 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal–Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą. 

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
nuomones ir rekomendacijas, susijusias 
su gairėmis ir kodeksų projektais, taip pat 
10 metų investavimo plano ir metinės 
veiklos programos projektus, įskaitant 
informaciją apie konsultacijų procesą. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pakeitimų pagrindimą. Šiuo pakeitimu dokumento tekstas 
suderintas su naujai įvesta procedūra.

Pakeitimas 135
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą, atmestus pasiūlymus ir jų 
atmetimo pagrindimą. 

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų žinoti, ar visi pasiūlymai buvo tinkamai išnagrinėti.

Pakeitimas 136
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje 
kodeksų, 10 metų tinklo plėtros plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į plėtros planą – tikslesnis atitinkamo proceso apibrėžimas.
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Pakeitimas 137
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos 
programos arba 10 metų investavimo 
plano projektais neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

Agentūra pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jei ji mano, kad 
metinės veiklos programos arba 10 metų 
investavimo plano projektai neužtikrina 
sąlygų: 

(a) pakankamo lygio tarpvalstybiniam 
sujungimui, skirtam trečiosioms šalims 
prisijungti, 
(b) veiklos programai, atsižvelgiant į 
dabartinius ir būsimus poreikius, arba
(c) neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
veiksmingas rinkos veikimas.
Komisija išsiunčia savo sprendimą, 
susijusį su šiais aspektais, ENTSOG ir 
Agentūrai. Ji gali pareikalauti, kad 
ENTSOG, prieš perduodamas planą 
Agentūrai, jį papildytų arba iš dalies 
pakeistų, 
Agentūra pateikia ENTSOG savo 
nuomonę prieš patvirtinant 10 metų 
investavimo planą. Agentūra pateikia 
ENTSOG teigiamą nuomonę tik tuomet, 
kai Komisijos sprendimas palankus ir 
patenkinti visi atitinkami reikalavimai.
Agentūra prižiūri t 10 metų investavimo 
plano, ypač jo dalies, skirtos sujungimo 
sistemoms, įgyvendinimą. Jei perdavimo 
sistemos operatoriai nesilaiko šio plano 
arba be priežasties vilkina jo 
įgyvendinimą, Agentūra, remdamasi 
Komisijos parengtomis gairėmis, gali 
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pasiūlyti, kad Komisija skirtų nuobaudas 
ir pakviestų naujų investuotojų.

Or. en

Pagrindimas

Jei nėra papildomų pajėgumų pakankamo lygio tarpvalstybiniam sujungimui, skirtam 
trečiosioms šalims prisijungti, tai dažniausiai skatina vertikaliai integruotą įmonę užimti 
dominuojančią poziciją. Be to, svarbi prielaida konkurencijai užtikrinti – tinkamas priemonių 
planavimas. Planas neturėtų būti patvirtintas, jei negauta teigiama Agentūros arba EK 
nuomonė.

Pakeitimas 138
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra prižiūri techninių taisyklių 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos įgyvendinimą 
ir įtraukia šios priežiūros rezultatus į 
metinę priežiūros ataskaitą. Jei perdavimo 
sistemos operatoriai nesilaiko Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
10 metų investavimo plano arba metinės 
veiklos programos reikalavimų, agentūra 
apie tai praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Techninių taisyklių kodeksų įgyvendinimą prižiūri reguliavimo institucijos, t. y. Agentūra, o 
ne patys perdavimo sistemos operatoriai. Jei priežiūros metu Agentūra pastebi, kad 
perdavimo sistemos operatoriai arba ENTSO nesilaiko 10 metų investavimo plano arba 
metinės veiklos programos reikalavimų, Agentūra apie tai praneša Komisijai, kuri gali taikyti 
pažeidimo procedūrą.
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Pakeitimas 139
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra prižiūri techninių taisyklių 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos įgyvendinimą 
ir įtraukia šios priežiūros rezultatus į 
metinę priežiūros ataskaitą. Jei perdavimo 
sistemos operatoriai nesilaiko Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
10 metų investavimo plano arba metinės 
veiklos programos reikalavimų, agentūra 
apie tai praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Techninių taisyklių kodeksų įgyvendinimą prižiūri reguliavimo institucijos, t. y. Agentūra, o 
ne patys perdavimo sistemos operatoriai. Jei priežiūros metu Agentūra pastebi, kad 
perdavimo sistemos operatoriai arba ENTSO nesilaiko 10 metų investavimo plano arba 
metinės veiklos programos reikalavimų, Agentūra apie tai praneša Komisijai, kuri gali taikyti 
pažeidimo procedūrą.

Pakeitimas 140
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra prižiūri techninių taisyklių 
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos įgyvendinimą 
ir įtraukia šios priežiūros rezultatus į 
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metinę priežiūros ataskaitą. Jei perdavimo 
sistemos operatoriai nesilaiko Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
10 metų investavimo plano arba metinės 
veiklos programos reikalavimų, agentūra 
apie tai praneša Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Techninių taisyklių kodeksų įgyvendinimą prižiūri reguliavimo institucijos, t. y. Agentūra, o 
ne patys perdavimo sistemos operatoriai. Jei priežiūros metu Agentūra pastebi, kad 
perdavimo sistemos operatoriai arba ENTSO nesilaiko 10 metų investavimo plano arba 
metinės veiklos programos reikalavimų, Agentūra apie tai praneša Komisijai, kuri gali taikyti 
pažeidimo procedūrą. Kita vertus, nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikta teisė skirti veiksmingas atgrasančias nuobaudas.

Pakeitimas 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2da straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2da straipsnis
Gairių parengimas 

1. Agentūra ne ilgiau kaip per šešis 
mėnesius parengia pasiūlymą dėl gairių 
projekto, kuriame būtų nustatomi 
pagrindiniai, aiškūs ir objektyvūs taisyklių 
derinimo principai, kurie padėtų išvystyti 
integruotą gamtinių dujų rinką. 
2. Rengdama šias gaires Agentūra rengia 
plataus masto atviras ir skaidrias 
konsultacijas ir teikia informaciją visoms 
suinteresuotosioms šalims. 
3. Agentūra, remdamasi konsultacijų 
rezultatais, užbaigia gairių projektą. Ji 
viešai paskelbia visus gautus pastebėjimus 
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ir paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į šiuos 
pastebėjimus galutiniame projekte, arba 
pagrindžia, kodėl jie buvo atmesti.
4. Agentūra savo iniciatyva arba Europos 
Parlamento arba Komisijos reikalavimu 
gali taikyti tą pačią procedūrą gairėms 
atnaujinti.

Or. en

Pagrindimas

Rengdama šias gaires Agentūra turėtų rengti plataus masto konsultacijas, kad būtų nustatomi 
pagrindiniai taisyklių derinimo principai. Tik parengus tinkamas gaires galima priimti 
reikiamus kodeksus. Sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo, t. y. jam numatyta galimybė 
inicijuoti pakartotinį gairių svarstymą.

Pakeitimas 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje
kodeksų parengimas ir įvertinimas

Techninių kodeksų parengimas

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija gali 
paraginti Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laiką parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sričių kodeksus, jeigu Komisija 
mano, kad tokie kodeksai yra būtini 
veiksmingam rinkos veikimui užtikrinti.

1. Priėmus gaires 2da dalyje nustatyta 
tvarka, ENTSOG ne ilgiau kaip šešis 
mėnesius parengia pasiūlymą dėl 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytų techninių 
kodeksų projektus, kurie visiškai atitinka 
parengtų gairių reikalavimus.

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

2. Rengdamas šiuos kodeksus ENTSOG 
atsižvelgia į rinkos dalyvių sukauptą 
techninio pobūdžio patirtį, be to, teikia 
jiems atitinkamą informaciją.

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 

3. ENTSOG pateikia kodeksų projektus
Agentūrai.
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taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;
(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

4. Svarstydama šiuos kodeksus Agentūra 
rengia plataus masto atviras ir skaidrias 
konsultacijas. 

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.

4a. Agentūra, remdamasi konsultacijų 
rezultatais, užbaigia ir priima kodeksų 
projektą. Ji viešai paskelbia visus gautus 
pastebėjimus ir paaiškina, kaip buvo 
atsižvelgta į šiuos pastebėjimus 
galutiniame projekte, arba pagrindžia, 
kodėl jie buvo atmesti.

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

4b. Agentūra savo iniciatyva arba 
ENTSOG reikalavimu gali taikyti tą pačią 
procedūrą kodeksams pakartotinai
svarstyti.

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas; 
(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;
(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.
Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Techninius kodeksus, kurie visiškai atitinka parengtų gairių reikalavimus, turėtų parengti 
ENTSO. Agentūra, remdamasi konsultacijų rezultatais, užbaigia ir priima kodeksų projektą. 

Pakeitimas 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal–Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksų parengimas ir įvertinimas

Gairės ir kodeksai 

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija gali 
paraginti Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laiką parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sričių kodeksus, jeigu Komisija 
mano, kad tokie kodeksai yra būtini 
veiksmingam rinkos veikimui užtikrinti.

1. Komisija įgalioja Agentūrą parengti 
gaires ir patvirtinti kodeksus, skirtus 
techninėms bei rinkos taisyklėms 
suderinti, siekiant palengvinti rinkos 
integraciją.

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

2. Gairėmis ir kodeksais gali būti 
reglamentuojami šie klausimai:

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės;

(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 

(b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema bei 
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dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso; 

prieigos taisyklės;

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.

(c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

(d) sąveikos taisyklės;

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;

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

(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

(f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos 
valdymo taisyklės;

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso. 

(g) tarptautinės vienos dienos rinkų 
taisyklės su suderintais konkurso 
paraiškų pateikimo galutiniais terminais;

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(h) prekybos taisyklės, užtikrinančios 
antrinių rinkų, skirtų tarptautinėms 
perdavimo teisėms ir perdavimo teisių 
saugumui, plėtrą;

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

(i) skaidrumo taisyklės;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Gairės ir kodeksai palengvintų konkurencingų rinkų plėtrą ir suderintų techninių bei rinkos 
taisyklių pagalba užtikrintų rinkos integraciją. Šios taisyklės privalo tarnauti rinkos 
interesams optimizuojant pajėgumų skyrimą, plėtojant dienos prieš rinkos susiejimą ir (arba)
padalijimą, optimizuojant tarptautinių dienos prieš ir vienos dienos rinkų egzistenciją ir t. t. 
Pirmiausiai reikėtų nustatyti pagrindines taisykles ir principus, o kodeksuose būtų 
pateikiamos šių principų detalesnės nuostatos. 

Pakeitimas 144
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje
kodeksų parengimas ir įvertinimas

Techninių taisyklių kodeksų parengimas ir 
įvertinimas

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija gali 
paraginti Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laiką parengti 2c straipsnio 3 dalyje
nurodytų sričių kodeksus, jeigu Komisija 
mano, kad tokie kodeksai yra būtini 
veiksmingam rinkos veikimui užtikrinti.

1. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) …, 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, … 
straipsnyje, Agentūra parengia Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklui 
skirtas 2c straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytų 
sričių strategines gaires. Strategines 
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gaires Agentūra pateikia Komisijai, kuri 
priima jas taikydama 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

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

Remdamasis strateginėmis gairėmis, 
kurias Komisija yra patvirtinusi 1 dalyje 
apibrėžta tvarka, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas per pagrįstą 
laiką parengia 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sričių kodeksų ir 2c straipsnio 5 
dalyje nurodyto 10 metų investavimo 
plano projektus. Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas pateikia 
Agentūrai patvirtinti techninių taisyklių 
kodeksų ir 10 metų investavimo plano 
projektus. 

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;

Remdamasi Reglamento (EB) …, 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, … 
straipsnyje nustatyta tvarka Agentūra 
priima techninių taisyklių kodeksų ir 10 
metų investavimo plano projektus. Prieš 
priimdama šiuos kodeksus ir 10 metų 
investavimo plano projektą Agentūra 
įsitikina, kad jie patenkina strateginių
gairių reikalavimus ir atitinka 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir veiksmingo rinkos 
veikimo principus. 

10 metų investavimo plano 2. Agentūra pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jei ji mano, kad:

(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių kodekso;

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.

(b) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių kodekso, kurį Agentūra priėmė 
1b dalyje nustatyta tvarka.

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 

3. Gavusi Agentūros rekomendaciją 
Komisija gali priimti gaires, susijusiais su 
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straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

rinkos kodeksais. 

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;
(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;
(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.
Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje. 

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri 
veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos operatorių savireguliavimą. Šiame pakeitime 
pateikta kitokia koncepcija, t. y. siūlomų techninių kodeksų taikymo sritis, vadinamosios 
strateginės gairės, turėtų būti apibrėžta ex ante, kai ACER, naudodamasis komitologijos 
procedūra, parengs privalomas strategines gaires, kurių reikalavimai taps būsimos Europos 
perdavimo sistemos operatorių veiklos pagrindu. Perdavimo sistemos operatoriai ypač 
suinteresuoti, kad rinkai skirtos taisyklės būtų veiksmingos (tai turi įtakos jų išlaidoms). Dėl 
to jie neturėtų patys rengti rinkos kodeksų.
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Pakeitimas 145
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija gali 
paraginti Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laiką parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sričių kodeksus, jeigu Komisija 
mano, kad tokie kodeksai yra būtini 
veiksmingam rinkos veikimui užtikrinti.

1. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) …, 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, … 
straipsnyje, Agentūra parengia Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklui skirtas 2c straipsnio 3 ir 5 dalyse 
nurodytų sričių strategines gaires. 
Strategines gaires Agentūra pateikia 
Komisijai, kuri priima jas taikydama 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
1a. Remdamasis strateginėmis gairėmis, 
kurias Komisija yra patvirtinusi 1 dalyje 
apibrėžta tvarka, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas per pagrįstą 
laiką parengia 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sričių kodeksų ir 2c straipsnio 5 
dalyje nurodyto 10 metų investavimo 
plano projektus. Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas pateikia 
Agentūrai patvirtinti techninių taisyklių 
kodeksų ir 10 metų investavimo plano 
projektus.
1b. Remdamasi Reglamento (EB) …, 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, X 
ir Y straipsniuose nustatyta tvarka 
Agentūra priima techninių taisyklių 
kodeksų ir 10 metų investavimo plano 
projektus. Prieš priimdama šiuos 
kodeksus ir 10 metų investavimo plano 
projektą Agentūra įsitikina, kad jie 
patenkina strateginių gairių reikalavimus 
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ir atitinka nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir veiksmingo rinkos 
veikimo principus.

Or. en

Pagrindimas

ACER turėtų pateikti Komisijai oficialų pasiūlymą, t. y. strategines gaires, skirtas Europos 
perdavimo sistemos operatoriams, kuri parengtų techninių kodeksų, paremtų privalomomis 
strateginėmis gairėmis, projektus. Šią procedūrą reikėtų taikyti ir 1 straipsnio 2c punkte 
nurodytų dokumentų, kurie turi būti patvirtinti, atveju. Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų 
siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos 
operatorių savireguliavimą.

Pakeitimas 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija gali 
paraginti Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą per pagrįstą laiką parengti 
2c straipsnio 3 dalyje nurodytų sričių 
kodeksus, jeigu Komisija mano, kad tokie 
kodeksai yra būtini veiksmingam rinkos 
veikimui užtikrinti. 

1. Agentūra gali paraginti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklą per 
pagrįstą laiką parengti 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių kodeksus, jeigu 
Komisija mano, kad tokie kodeksai yra 
būtini veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti. 

Or. de

Pagrindimas

Agentūra, o ne Komisija, turėtų turėti teisę paraginti perdavimo sistemos operatorius
parengti techninius ir rinkos kodeksus.
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Pakeitimas 147
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pasikonsultavusi su ENTSO/ENTSOG 
ir šiuo pagrindu atlikusi poveikio 
įvertinimą, Agentūra pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą nuomonę, jei ji mano, 
kad:

Or. de

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad sistemos naudotojai ir sistemos operatoriai visuomet žinotų Agentūros 
poziciją. ACER gali prižiūrėti ir kontroliuoti tik su konkurencija susijusius sistemos 
operatorių veiklos aspektus. Kitus su konkurencija susijusius veiklos aspektus kontroliuoja 
antimonopolinės institucijos. 

Pakeitimas 148
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių kodekso;
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(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

(b) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių kodekso, kurį Agentūra priėmė 
1b dalyje nustatyta tvarka.

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso. 

Or. en

Pagrindimas

ACER turėtų pateikti Komisijai oficialų pasiūlymą, t. y. strategines gaires, skirtas Europos 
perdavimo sistemos operatoriams, kuri parengtų techninių kodeksų, paremtų privalomomis 
strateginėmis gairėmis, projektus. Šią procedūrą reikėtų taikyti ir 1 straipsnio 2c punkte 
nurodytų dokumentų, kurie turi būti patvirtinti, atveju. Pasiūlyta koncepcija gali kelti pavojų 
siekiui sukurti tikrai konkurencingą ES rinką, kuri veiksmingai užtikrintų perdavimo sistemos 
operatorių savireguliavimą.

Pakeitimas 149
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
veiksmingas rinkos veikimas;

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga perdavimo 
sistemos operatorių konkurencija ir 
veiksmingas rinkos veikimas;

Or. de



PE404.707v01-00 92/102 AM\717803LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad sistemos naudotojai ir sistemos operatoriai visuomet žinotų Agentūros 
poziciją. ACER gali prižiūrėti ir kontroliuoti tik su konkurencija susijusius sistemos 
operatorių veiklos aspektus. Kitus su konkurencija susijusius veiklos aspektus kontroliuoja 
antimonopolinės institucijos.

Pakeitimas 150
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

Išbraukta.

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;
(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;
(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.
Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Reglamentu 1775/2005, Komisijai suteikta teisė tik iš dalies keisti įstatymų leidėjo 
priimtas gaires, t. y. ji negali gairių priimti pati. Ši nuostata neturėtų būti pakeista, kadangi 
šiuo atveju gairės apibrėžia kertinius sektoriaus klausimus, kuriuos ir toliau turėtų nagrinėti 
įstatymų leidėjas.

Pakeitimas 151
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

3. Gavusi Agentūros rekomendaciją 
Komisija gali priimti gaires, susijusiais su 
rinkos kodeksais. 

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas; 

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;
(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.
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Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Komisija gali priimti gaires, susijusiais su rinkos kodeksais, gavusi Agentūros rekomendaciją 
(5 dalis). Perdavimo sistemos operatoriai turi monopolinę teisę į atitinkamą infrastruktūrą ir 
dėl to nėra rinkos dalies, kuriai taikomas konkurencijos principas, dalyviai. Vis dėlto 
perdavimo sistemos operatoriai ypač suinteresuoti, kad rinkai skirtos taisyklės būtų 
veiksmingos (tai turi įtakos jų išlaidoms). Dėl to jie neturėtų patys rengti rinkos kodeksų. 

Pakeitimas 152
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija, siekdama 
užtikrinti, kad 2c straipsnio 1–3 dalyse 
išvardyti klausimai būtų plėtojami pagal 
vidaus rinkai numatytus uždavinius,
priima 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtas gaires, jei ji mano, kad:

Or. en

Pagrindimas

Jei nesugeba priimti kodeksų, Komisija, naudodama komitologijos procedūrą, gali priimti 
privalomas gaires. Iš dalies pakeistame Dujų reglamente ši nuostata yra neprivalomo 
pobūdžio. Siekiant kuo didesnio perdavimo sistemos operatorių ir kitų suinteresuotųjų šalių 
veiklos skaidrumo, neturi likti jokių abejonių, kad Komisija iš tikrųjų priims privalomas 
gaires, jei perdavimo sistemos operatoriai nesugebės priimti kodeksų.
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Pakeitimas 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

3. Gavusi Agentūros rekomendaciją 
Komisija gali priimti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtas gaires, jei ji 
mano, kad:

Or. de

Pagrindimas

Siekiama aiškiai atitinkamų institucijų įgaliojimus. 

Pakeitimas 154
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalies –2a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima gaires pasikonsultavusi 
su tinklo naudotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis. 

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos visų suinteresuotųjų šalių konsultacijos – svarbiausia atitinkamų interesų 
apsaugos prielaida. Jos užtikrins, kad sprendimuose dėl dujų rinkai skirtų teisės aktų būtų 
atsižvelgta į visų šalių interesus. 
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Pakeitimas 155
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 
3 dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija 
ir veiksmingas rinkos veikimas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 3 straipsnio a, b ir c nuostatas Komisijai suteikti įgaliojimai sudarytų jai galimybę 
kontroliuoti visas standartizavimo procedūras.

Pakeitimas 156
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

(b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų su sistemomis 
susijusių techninių taisyklių ar veikimo 
rinkoje kodekso;

Or. de
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Pagrindimas

Pagal 3 straipsnio a, b ir c nuostatas Komisijai suteikti įgaliojimai sudarytų jai galimybę
kontroliuoti visas standartizavimo procedūras.

Pakeitimas 157
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar veikimo 
rinkoje kodekso.

(c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų su sistemomis susijusių
techninių taisyklių ar veikimo rinkoje 
kodekso. 

Or. de

Pagrindimas

Pagal 3 straipsnio a, b ir c nuostatas Komisijai suteikti įgaliojimai sudarytų jai galimybę 
kontroliuoti visas standartizavimo procedūras. 

Pakeitimas 158
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Remiantis Reglamentu 1775/2005, Komisijai suteikta teisė tik iš dalies keisti įstatymų leidėjo 
priimtas gaires, t. y. ji negali gairių priimti pati. Ši nuostata neturėtų būti pakeista, kadangi 
šiuo atveju gairės apibrėžia kertinius sektoriaus klausimus, kuriuos ir toliau turėtų nagrinėti 
įstatymų leidėjas.

Pakeitimas 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje. 

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei iš dalies keisti gaires, nurodytas 9 
straipsnyje. 

Or. de

Pagrindimas

Suderinta su 9 straipsnio daliniais pakeitimais. 

Pakeitimas 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2e straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą, kada ji planuoja 
priimti 2e straipsnio 3 dalyje apibrėžtas 
gaires. 
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Or. de

Pagrindimas

Komisija imasi 2e straipsnio 3 dalyje apibrėžtų priemonių tuomet, kai Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas, kurį finansuoja valstybė, netinkamai atlieka savo 
darbą. Parlamentui ir Tarybai apie tai turi būti pateikta išsami informacija, kad jie turėtų 
galimybę imtis reikiamų pakeitimų.

Pakeitimas 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2ea straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2ea straipsnis
Veikimo rinkoje kodeksų kūrimas 

1. Patvirtinus gaires remiantis 2da ea 
straipsnyje numatyta tvarka, Agentūra ne 
vėliau kaip per šešių mėnesių laikotarpį 
parengia veikimo rinkoje kodeksų 
projektą, visiškai atitinkantį gairėse 
numatytus principus.

2. 2. Rengdama šiuos kodeksus Agentūra 
rengia plataus masto atviras ir skaidrias 
konsultacijas ir teikia informaciją visoms 
suinteresuotosioms šalims.
3. Agentūra, remdamasi konsultacijų 
rezultatais, užbaigia veikimo rinkoje 
kodeksų projektą. Ji viešai paskelbia visus 
gautus pastebėjimus ir paaiškina, kaip 
buvo atsižvelgta į šiuos pastebėjimus 
galutiniame projekte, arba pagrindžia, 
kodėl jie buvo atmesti. 
4. Agentūra savo iniciatyva arba Europos 
Parlamento arba Komisijos reikalavimu 
gali taikyti tą pačią procedūrą kodeksams 
pakartotinai svarstyti.
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Or. en

Pagrindimas

Rengdama veikimo rinkoje kodeksus Agentūra turėtų rengti plataus masto konsultacijas 
Sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo, t. y. jam numatyta galimybė inicijuoti pakartotinį 
kodeksų svarstymą.

Pakeitimas 162
Alejo Vidal–Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2ea straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2ea straipsnis
Gairių kūrimas

1. Pasitarusi su Agentūra Komisija 
parengia metinį prioritetų sąrašą, ir 
nurodo svarbiausias klausimus susijusius 
su dujų vidaus rinkos plėtra. 
2. Atsižvelgdama į prioritetų sąrašą, 
Komisija gali įgalioti Agentūrą ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius sukurti gairių 
projektą, kuriame būtų nustatomi 
pagrindiniai, aiškūs ir objektyvūs taisyklių 
suderinimo principai, apibrėžti 2c 
straipsnyje.
3. Rengdama šių gairių projektą, 
Agentūra rengia plataus masto atviras ir 
skaidrias konsultacijas ir teikia 
informaciją ENTSOG ir visoms 
suinteresuotosioms šalims.
4. Agentūra, remdamasi konsultacijų 
rezultatais, užbaigia gairių projektą. Ji 
viešai paskelbia visus (nebent informacija 
yra slapta) gautus pastebėjimus ir 
paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į šiuos 
pastebėjimus galutiniame projekte, arba 
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pagrindžia, kodėl jie buvo atmesti.
7. 5. Komisija perduoda gairių projektą 13 

straipsnio 1 dalyje minimam Komitetui, 
kad jis projektą galutinai patvirtintų 13 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
6. Komisija savo iniciatyva arba 
Agentūros reikalavimu gali taikyti tą 
pačią procedūrą gairėms atnaujinti.

Or. en

Pagrindimas

Norint priimti sprendimus dėl rinkos plėtros prioritetų būtina, kad pasitarusi su Agentūra 
Komisija parengtų prioritetų sąrašą. Vėliau, prie šio sąrašo būtina parengti gaires, kuriose 
būtų numatomi pagrindiniai principai susijusiais klausimais, siekiant suderinti taikomas 
taisykles. Tik tinkamu pagrindu rengiant prioritetų sąrašą ir gaires bus galima tinkamai 
sukurti kodeksus.

Pakeitimas 163
Alejo Vidal–Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
2eb straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2eb straipsnis
Kodeksų kūrimas

1. Patvirtinus gaires remiantis 2ea 
straipsnyje numatyta tvarka, Komisija 
įgalioja ENTSO per šešių mėnesių 
laikotarpį parengti kodeksų projektą, 
visiškai atitinkantį gairėse numatytus 
principus.
2. Rengdamas šiuos kodeksus ENTSOG 
atsižvelgia į rinkos dalyvių sukauptą 
techninio pobūdžio patirtį, be to, teikia 
jiems atitinkamą informaciją.
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3. ENTSO perduoda kodeksų projektą 
Agentūrai.
4. Agentūra atvirai ir skaidriai vykdo 
išsamias konsultacijas dėl kodeksų 
projekto.
5. Agentūra, remdamasi konsultacijų 
rezultatais, užbaigia kodeksų projektą. Ji 
viešai paskelbia visus (nebent informacija 
yra slapta) gautus pastebėjimus ir 
paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į šiuos 
pastebėjimus galutiniame projekte, arba 
pagrindžia, kodėl jie buvo atmesti.
6. Agentūra savo iniciatyva arba 
ENTSOG reikalavimu gali taikyti tą pačią 
procedūrą kodeksams pakartotinai 
svarstyti.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2ea straipsnio dalinio pakeitimo pagrindimą. Labai svarbu, kad kodeksai visiškai atitiktų 
gairėse nustatytas taisykles ir principus. Be to, norint užtikrinti kodeksų atitikimą poreikiams, 
gyvybiškai svarbios yra išsamios konsultacijos su rinkos dalyviais bei jų dalyvavimas.
Atnaujinant jau egzistuojančius kodeksus ryšium su technologiniai pokyčiais ar patobulintais 
procesais, taikoma tokia pati procedūra.


