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Pakeitimas 164
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas rengia plataus masto, išankstines, 
atviras ir skaidrias konsultacijas su visais 
susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia 
tuomet, kai rengia technines taisykles ir 
veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.
2. Visi su 1 dalyje minėtais klausimais 
susiję dokumentai ir susitikimų protokolai 
skelbiami viešai.
3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, technines taisykles ir veikimo
rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 
1 ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip 
į jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
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sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to Agentūra vykdo savo veiklą 
siekdama visų rinkos dalyvių interesų, o perdavimo sistemos operatoriai ir yra galimai 
suinteresuotoji šalis. Žr. taip pat susijusius Reglamento, kuriuo įsteigiama Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, 5a straipsnio pakeitimus ir Dujų 
reglamento 2(c)1 straipsnius.

Pakeitimas 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas rengia plataus masto, išankstines, 
atviras ir skaidrias konsultacijas su visais 
susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia 
tuomet, kai rengia technines taisykles ir 
veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.
2. Visi su 1 dalyje minėtais klausimais 
susiję dokumentai ir susitikimų protokolai 
skelbiami viešai.
3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 
1 ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip 
į jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 166
Pervenche Beres

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas rengia plataus masto, išankstines, 
atviras ir skaidrias konsultacijas su visais 
susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia 
tuomet, kai rengia technines taisykles ir 
veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.
2. Visi su 1 dalyje minėtais klausimais 
susiję dokumentai ir susitikimų protokolai 
skelbiami viešai.
3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 
1 ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo 
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sistemos operatorių tinklas nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip 
į jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 167
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
2f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas rengia plataus masto, išankstines, 
atviras ir skaidrias konsultacijas su visais 
susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia 
tuomet, kai rengia technines taisykles ir 
veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

1. Vykdydamas savo užduotis Agentūra
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimus. Šiuo pakeitimu siekiama tekstą priderinti 
prie naujos procedūros.

Pakeitimas 168
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas 
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus ir metinę veiklos
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas 
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia su tinklais susijusiais technines 
taisykles ir su tinklais susijusius veikimo 
rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

Or. de

Pagrindimas

Labiau akcentuojamas rinkos dalyvių įtraukimas.

Pakeitimas 169
Lambert van Nistelrooij

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

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas 
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas 
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su tinklo vartotojus 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pirmiausia tuomet, kai rengia konsultacijos 
darbo tvarkos taisykles, technines taisykles 
ir veikimo rinkoje kodeksus ir metinę 
veiklos programą, nurodytus 2c straipsnio 
1 ir 3 dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos veiksmingumą nulemia tinkamos taisyklės ir procedūros. Taip pat svarbu, kad 
iš konsultacijų protokolų būtų matyti visų dalyvių įdėtos pastangos ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo ir tinklo vartotojų atstovų sąveika. Todėl protokolus, 
prieš juos patvirtinant Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklui pagal 2f 
straipsnio 3 dalį, turi aiškiai patvirtinti dalyviai.

Pakeitimas 170
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas rengia plataus masto, išankstines, 
atviras ir skaidrias konsultacijas su visais 
susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia 
tuomet, kai rengia technines taisykles ir 
veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 

1. Vykdydamas savo užduotis Agentūra
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus ir metinę veiklos 
programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
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programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 
dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo 
įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, 
paskirstymo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, 
taip pat atitinkamos (sektoriaus) 
asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

Be to, jei tokioje konsultacijoje aptariami 
reikalai, darantys poveikį dujų 
pardavimui, prekybai ir perdavimui tarp 
perdavimo sistemos operatorių, Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas ypač atsižvelgia į tų rinkos dalyvių 
ir atitinkamų jų pramonės asociacijų, 
kurie bendrai pretenduoja naudoti ir 
naudoja tarpvalstybinio perdavimo 
pajėgumais, indėlį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti labiau integruotų rinkų, kuriose problemos susijusios su tarpvalstybiniais 
perdavimo pajėgumais, plėtrą, svarbu, kad būtų atsižvelgiama į rinkos dalyvių, kurie bendrai 
pretenduoja naudoti arba naudoja šiuos pajėgumus, nuomones, kadangi pakeitimai gali 
daryti poveikį jų verslui.

Pakeitimas 171
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmoje dalyje minimomis 
konsultacijomis siekiama į sprendimų 
priėmimo procesą įtraukti visų 
suinteresuotųjų šalių interesus.

Or. en
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Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriai, būdami monopolininkais, nėra įpratę derėtis su savo 
klientais tinklo vartotojais. Siekiant užkirsti kelią faktams, kai perdavimo sistemos operatoriai 
informuoja tinko vartotojus, o ne konsultuojasi su jais, jiems patiems naudinga apibrėžti 
konsultacijų tikslą.

Pakeitimas 172
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
2f straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 
1 ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis. 

3. Prieš priimdama gaires ir kodeksus 
Agentūra nurodo konsultacijų metu gautas 
pastabas ir kaip į jas buvo atsižvelgta. Tais 
atvejais, kai į pastabas neatsižvelgiama, ji
nurodo priežastis. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimus. Šiuo pakeitimu siekiama tekstą priderinti 
prie naujos procedūros.

Pakeitimas 173
Herbert Reul

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

3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 1 
ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis. 

3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, su tinklais susijusias technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, 
nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse, 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas nurodo konsultacijų 
metu gautas pastabas ir kaip į jas buvo 
atsižvelgta. Tais atvejais, kai į pastabas 
neatsižvelgiama, tinklas nurodo priežastis.

Or. de

Pagrindimas

Šioje vietoje taip pat būtina apriboti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
įgaliojimus iki su tinklu susijusių aspektų.

Pakeitimas 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikla susijusias išlaidas padengia 
perdavimo sistemos operatoriai; į jas 
atsižvelgiama skaičiuojant tarifus.

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikla susijusios išlaidos padengiamos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto; 

Or. de

Pagrindimas

Naujais straipsniais 2a–2h sukuriama nauja struktūra, kurią reikia finansuoti. Kadangi naujo 
tinklo prijungimas vykdomas ES lygmeniu, tai būtina finansuoti iš ES biudžeto. Finansavimas 
tarifų pagalba neleistų vykdyti išlaidų kontrolės taigi taip pat neleistų įvertinti naujosios 
struktūros.
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Pakeitimas 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikla susijusias išlaidas padengia 
perdavimo sistemos operatoriai; į jas 
atsižvelgiama skaičiuojant tarifus.

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikla susijusias išlaidas padengia 
perdavimo sistemos operatoriai; į jas 
atsižvelgiama skaičiuojant tarifus. 
Reguliavimo institucijos patvirtina šias 
išlaidas tik, jeigu jos yra pagrįstos ir 
proporcingos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų neleisti, kad Europos vartotojai nukentėtų dėl šios organizacijos neveiksmingumo.

Pakeitimas 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2h straipsnis Išbraukta.
Regioninis perdavimo sistemos operatorių 

bendradarbiavimas
1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus 
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dėl investavimo.
Regioninis investavimo planas 
neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų investavimo 
planui.
2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus netiesioginius aukcionus ir 
balansavimo mechanizmų integravimą.
3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.
Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Or. en

Pagrindimas

Europoje galiojančios taisyklės nekliudo perdavimo sistemos operatoriams viršyti minimalius 
reikalavimus ir nekliudo jiems glaudžiai bendradarbiauti su kaimynais. Apibrėžus regionines 
sritis regioninės rinkos neišvengiamai susijungs ir susiformuos naujos vidinės Europos 
„sienos“. Čia nėra jokios prasmės. Jungtinės sistemos patikimumu ir tarpvalstybiniais dujų 
srautais faktiškai turi būti rūpinamasi pasauliniu mastu. Tai pripažino UCTE savo naujojoje 
2008 m. sausio mėn. atitikimo ataskaitoje.

Pakeitimas 177
Miloslav Ransdorf

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

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį tinklo plėtros planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

Regioninis investavimo planas 
neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų investavimo
planui.

Regioninis tinklo plėtros planas 
neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų tinklo plėtros
planui.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į tinklo plėtros planą tiksliau atspindi būsimą procesą.

Pakeitimas 178
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus 
dėl investavimo.

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį tinklų plėtros planą.

Regioninis investavimo planas
neprieštarauja 2 c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų investavimo 

Regioninis tinklų plėtros planas
neprieštarauja 2 c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų tinklų plėtros 
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planui. planui.

Or. de

Pagrindimas

Tinklų operatoriai privalo laikytis nacionalinių reguliavimo institucijų nurodymų. Todėl 
Europos perdavimo sistemos operatorių tinklas negali priimti atskiriems nariams privalomų 
nutarimų. Reglamente reikia vartoti tokias pačias sąvokas kaip ir direktyvoje dėl dujų. Toje 
direktyvoje naudojama sąvoka tinklų plėtros planas, o ne investavimo planas. 

Pakeitimas 179
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį tinklų plėtros planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

Regioninis investavimo planas
neprieštarauja 2 c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų investavimo 
planui.

Regioninis tinklų plėtros planas
neprieštarauja 2 c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų tinklų plėtros 
planui.

Or. de

Pagrindimas

Čia taip pat būtina apriboti Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo įgaliojimus iki su 
tinklu susijusių aspektų.
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Pakeitimas 180
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 
dalyje minėtas užduotis, perdavimo 
sistemos operatoriai regiono mastu 
bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikloje. Pirmiausia, dujų perdavimo 
sistemos operatoriai kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kas yra atsakingas už investavimo plano paskelbimą.

Pakeitimas 181
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudami regiono lygmeniu 
perdavimo sistemos operatoriai kartu su 
centriniais ir laikymo operatoriais siekia 
sukurti rinkos principais pagrįstą ir 
suderintą regioninę balansavimo tvarką.

Or. en
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Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas apima ne tik perdavimo sistemos operatorius, bet ir SGD 
sistemos operatorius, centrinius ir laikymo operatorius. Centriniai operatoriai atlieka svarbų 
vaidmenį organizuojant regioninę balansavimo rinką. Todėl, jei bendradarbiaujant regiono 
lygmeniu dalyvauja tik perdavimo operatoriai, kyla pavojus, kad į šias gamtinių dujų vertės 
grandinės dalis nebus tinkamai atsižvelgiama.

Pakeitimas 182
Danutė Budreikaitė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Regioninis investavimo planas turi 
įtraukti energetiškai izoliuotų vietovių 
prijungimo prie ES dujų perdavimo tinklų 
projektus.

Or. lt

Pagrindimas

Regioninio bendradarbiavimo tikslas taip pat apima ir "energijos salų" ES susiejimą.

Pakeitimas 183
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus netiesioginius aukcionus ir 

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones pajėgumų
valdymui užtikrinti, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus skaidrius ir nediskriminacinius 
mechanizmus, balansavimo mechanizmų 
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balansavimo mechanizmų integravimą. integravimą į dujų perdavimo skirtingų 
regiono perdavimo sistemos operatorių 
tinklais veiklą ir skatina plėtoti energijos 
biržas. Šią funkciją gali atlikti subjektas 
arba įstaiga, įsteigta vienai ar kelioms 
funkcijoms, kurios paprastai priskiriamos 
perdavimo sistemų operatoriams, vykdyti, 
ir kuriai taikomi šio reglamento 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti ir užtikrinti, kad už bendradarbiavimą regiono lygmeniu 
yra atsakingi perdavimo sistemos operatoriai arba atitinkamas subjektas ar įstaiga, kuri 
vykdo vieną ar kelias funkcijas, kurios paprastai priskiriamos perdavimo sistemų operatoriui.
Regiono perdavimo sistemos operatoriai yra atsakingi už optimalų pajėgumų valdymą, 
tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymą ir balansavimo mechanizmų integravimą, jei siuntėjas 
nori gabenti dujas skirtingais tinklais.

Pakeitimas 184
Teresa Riera Madurell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus netiesioginius aukcionus ir 
balansavimo mechanizmų integravimą.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
įsteigus regioninius nepriklausomus 
sistemos operatorius taikyti papildomas
operatyvines priemones optimaliam tinklo 
valdymui užtikrinti, taip pat skatina plėtoti
energijos biržas, tarpvalstybinių pajėgumų 
paskirstymo galimybes pasitelkus 
netiesioginius aukcionus ir balansavimo 
mechanizmų integravimą.

Visus jungiamuosius vamzdynus ir 
susijusią infrastruktūrą, nepriklausomai 
nuo to, kiek jie yra atskirti, eksploatuoja 
regioninis nepriklausomas sistemos 
operatorius. Šie regioniniai 
nepriklausomi sistemos operatoriai gali 



AM\717804LT.doc 19/84 PE404.708v01-00

LT

eksploatuoti vieną ar daugiau jungiamųjų 
vamzdynų iš tos pačios arba skirtingų 
valstybių neribojant jų eksploatuojamo 
tinklo dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Regioniniai nepriklausomi sistemos operatoriai užtikrina nediskriminacinę jautriausios 
infrastruktūros eksploataciją plėtojant vidaus rinką ir yra puiki priemonė norint supaprastinti 
ilgų nuotolių prekybą.  

Pakeitimas 185
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus netiesioginius aukcionus ir 
balansavimo mechanizmų integravimą.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus netiesioginius arba tiesioginius
aukcionus, dėl kurių bendrai nusprendžia 
dalyvaujantys perdavimo sistemos 
operatoriai, ir balansavimo mechanizmų 
integravimą.

Or. en

Pagrindimas

Ne jeigu netiesioginiai aukcionai ir yra ekonomiškai veiksminga tarpvalstybinių pajėgumų 
paskirstymo priemonė, jie ne visuomet tinkami, kadangi nėra pritaikyti liberalizavimo proceso 
metu atsirandančioms regioninėms energijos rinkoms ir neužtikrina deramo ilgalaikio 
(mėnesius ar metus trunkančio) tarpvalstybinio dujų perdavimo lygio.
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Pakeitimas 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus netiesioginius aukcionus ir 
balansavimo mechanizmų integravimą.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes 
pasitelkus aukcionus ir balansavimo 
mechanizmų integravimą.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama išvengti interpretacijų, ribojančių laisvą konkurenciją.

Pakeitimas 187
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perdavimo sistemos operatoriai 
maksimaliai padidina jų rinkai siūlomus 
tarpvalstybinius pajėgumus ir užtikrina 
pajėgumų abejose valstybėse paskirstymo 
ir nutraukimo taisyklių suderinimą, taip 
pat užtikrina, kad tinklo vartotojai nebūtų 
diskriminuojami.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriai turi būti aiškiai įpareigoti maksimaliai padidinti 
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tarpvalstybinius pajėgumus. Perdavimo sistemos operatoriai privalo šio proceso metu 
nediskriminuoti tiekėjų.

Pakeitimas 188
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu. 

Išbraukta.

Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Or. en

Pagrindimas

Regioninės rinkos turėtų būti pirmuoju žingsniu siekiant integruotos Europos rinkos ir 
Komisija turi jas geografiškai apibrėžti.

Pakeitimas 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 

Išbraukta.
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veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu. 
Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Or. de

Pagrindimas

Regioninio bendradarbiavimo organizavimas vyksta tinklo viduje. Kaip bus vykdomas 
bendradarbiavimas ir kokiu organizaciniu lygmeniu jis bus užtikrinamas, reikia nustatyti 
tinklų taisyklėse. Specialus Komisijos dokumentas šiuo klausimu nėra nei reikalingas, nei 
tikslingas.

Pakeitimas 190
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
šio reglamento nuostatas jį papildant, 
priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
šio reglamento nuostatas jį papildant, 
priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Šiuo tikslu Komisija konsultuojasi su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu, Europos dujų perdavimo 
sistemos vartotojų tinklu (ENTSUG) ir 
Agentūra.“

Or. de
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Pagrindimas

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO) ir Europos dujų perdavimo 
sistemos vartotojų tinklas (ENTSUG) įtraukiami į direktyvos kūrimo procesą, nes ENTSO ir 
ENTSUG gali pateikti praktinės ūkinės patirties, kai tai susiję su tinklų kūrimu, eksploatacija 
ir panaudojimu. 

Pakeitimas 191
Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
skirta neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti, priimama 
laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(3) Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Nustatydama 
šiuos geografinius regionus Komisija turi 
atsižvelgti į ES energetines salas ir 
geografiškai sunkiai pasiekiamas vietas, 
kurios turi būti prijungtos prie dujų 
tinklo. Ši priemonė, skirta neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti, 
priimama laikantis 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Or. ro

Pagrindimas

Nustatydama geografinius regionus Komisija turi atsižvelgti į esamą perdavimo tinklų stovį, 
dabartinę sujungimo būklę ir realias galimybes plėsti minėtųjų regionų sujungimo pajėgumus.
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Pakeitimas 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
skirta neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti, priimama 
laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną tik 
pasikonsultavusi su to geografinio 
regiono valstybėmis narėmis. Ši priemonė, 
skirta neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti, priimama 
laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. ro

Pagrindimas

Valstybės narės geriausia išmano savo pajėgumus ir galimybes bendradarbiauti, 
atsižvelgdamos į esamą padėtį, gamybos pajėgumus ir dujų paklausos lygį kaimyninėse 
šalyse.

Pakeitimas 193
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 
keičiama taip:
1. Tarifai arba jiems apskaičiuoti 
naudojamos metodikos, kurias taiko 
perdavimo sistemos operatoriai ir SGD 
sistemos operatoriai ir kurios patvirtintos 
reguliavimo institucijų pagal Direktyvos 
2003/55/EB 25 straipsnio 2 dalį, ir pagal 
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tos direktyvos 18 straipsnio 1 dalį 
paskelbti tarifai yra skaidrūs, juose 
atsižvelgiama į sistemos vientisumo bei jos 
tobulinimo poreikį ir atsispindi patirtos 
faktinės išlaidos tiek, kiek šios išlaidos 
atitinka veiksmingo ir struktūriškai 
palyginamo tinklo operatoriaus patirtas 
išlaidas ir kiek jos yra skaidrios, įskaitant 
atitinkamą investicijų grąžą[...]. Tarifai 
arba jiems apskaičiuoti naudojamos 
metodikos taikomos nediskriminuojant.

Or. en

(Keičiama Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnio 1 dalis)

Pagrindimas

Dėl dabar taikomų 3 straipsnio nuostatų dėl tarifų nustatymo tais atvejais, kai vyksta 
veiksminga vamzdynų tarpusavio konkurencija, daugelyje perdavimo sistemų visoje Europoje 
tarifai nėra pagrįsti išlaidomis. Sunku nustatyti neigiamą poveikį dujų vartotojams, kuriems 
tenka didesni tinklo mokesčiai arba energijos kainos, tačiau jį galima laikyti dideliu.

Pakeitimas 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 
keičiama taip:
„1. Tarifai arba jiems apskaičiuoti 
naudojamos metodikos, kurias taiko 
perdavimo sistemos operatoriai, SGD 
sistemos operatoriai arba laikymo 
sistemos operatoriai ir kurios patvirtintos 
reguliavimo institucijų pagal Direktyvos 
2003/55/EB 25 straipsnio 2 dalį, ir pagal 
tos direktyvos 18 straipsnio 1 dalį 
paskelbti tarifai yra skaidrūs, juose 
atsižvelgiama į sistemos vientisumo bei jos 
tobulinimo poreikį ir atsispindi patirtos 
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faktinės išlaidos tiek, kiek šios išlaidos 
atitinka veiksmingo ir struktūriškai 
palyginamo tinklo operatoriaus patirtas 
išlaidas ir kiek jos yra skaidrios, įskaitant 
atitinkamą investicijų grąžą[...]. Tarifai 
arba jiems apskaičiuoti naudojamos 
metodikos yra suderintos ir taikomos 
nediskriminuojant.“

Or. en

(Reglamento Nr. 1775/2005 3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos pradžioje ir pabaigoje 
pridedama keletas žodžių, o pabaigoje keletas kitų žodžių išbraukiama)

Pagrindimas

Dėl dabar taikomų nuostatų dėl tarifų nustatymo tais atvejais, kai vyksta veiksminga 
vamzdynų tarpusavio konkurencija, daugelyje perdavimo sistemų visoje Europoje tarifai nėra 
pagrįsti išlaidomis. Neigiamą poveikį dujų vartotojams, kuriems tenka didesni tinklo 
mokesčiai arba energijos kainos, galima laikyti dideliu. Todėl siūloma išlaidomis pagrįstą 
požiūrį apibrėžti kaip vienintelę perdavimo, laikymo ir SGD paslaugų srityje taikytiną tarifų 
nustatymo metodiką.

Pakeitimas 195
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 
keičiama taip:
Tarifai arba jiems apskaičiuoti 
naudojamos metodikos palengvina 
veiksmingą prekybą dujomis ir 
konkurenciją, tuo pat metu išvengiant 
tinklo naudotojų tarpusavio subsidijavimo 
ir numatant paskatas investicijoms bei 
išlaikant arba sukuriant perdavimo tinklų 
sąveiką. Tai gali apimti specialų naujų 
investicijų reguliavimo režimą.

Or. en
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(Reglamento Nr. 1775/2005 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa papildoma nauju tekstu)

Pagrindimas

Dėl dabar taikomų 3 straipsnio nuostatų dėl tarifų nustatymo tais atvejais, kai vyksta 
veiksminga vamzdynų tarpusavio konkurencija, daugelyje perdavimo sistemų visoje Europoje 
tarifai nėra pagrįsti išlaidomis. Sunku nustatyti neigiamą poveikį dujų vartotojams, kuriems 
tenka didesni tinklo mokesčiai arba energijos kainos, tačiau jį galima laikyti dideliu.

Pakeitimas 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 
keičiama taip:
„Tarifai arba jiems apskaičiuoti 
naudojamos metodikos palengvina 
veiksmingą prekybą dujomis ir 
konkurenciją, tuo pat metu išvengiant 
tinklo naudotojų tarpusavio subsidijavimo 
ir numatant paskatas investicijoms bei 
išlaikant arba sukuriant perdavimo tinklų 
sąveiką. Tai gali apimti specialų naujų 
investicijų reguliavimo režimą.“

Or. en

(Reglamento Nr. 1775/2005 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos pabaigoje pridedama keletas 
žodžių)

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į specialų naujų investicijų reguliavimo režimą.
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Pakeitimas 197
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tarifai tinklo naudotojams nustatomi 
atskirai ir nepriklausomai už kiekvieną 
dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba 
išleidimo iš perdavimo sistemos punktą.
Tinklo mokesčiai skaičiuojami 
neatsižvelgiant į sutartyse numatytus 
maršrutus.“

„Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tarifai tinklo naudotojams būtų nustatomi 
atskirai ir nepriklausomai už kiekvieną 
dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba 
išleidimo iš perdavimo sistemos punktą ir 
tinklo mokesčiai būtų skaičiuojami 
neatsižvelgiant į sutartyse numatytus
maršrutus.“

Or. en

Pagrindimas

Sprendimą taikyti įleidimo ir išleidimo tarifus turėtų priimti valstybės narės. Be teigiamo 
poveikio, kai dujomis galima prekiauti didesnėse teritorijose, įleidimo ir išleidimo tarifai 
daugeliu atvejų turi neigiamą poveikį, nes jie deramai neatspindi faktinių transportavimo 
išlaidų. Be to, nustatant įleidimo ir išleidimo tarifus, reikia atsižvelgti į paskirstymo tinklui 
taikomą tarifų sistemą, kuri yra valstybių narių kompetencijos sritis.

Pakeitimas 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 3 straipsnio 1 dalis papildoma 4a 
pastraipa:
„Tarifai arba jiems apskaičiuoti 
naudojamos metodikos taikomos 
nediskriminuojant ir yra skaidrios.“

Or. en
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(3 straipsnio 1 dalis papildoma penkta pastraipa)

Pagrindimas

Tarifų ir jiems nustatyti taikomų metodikų skaidrumas yra svarbiausia gerai veikiančios 
vidaus rinkos prielaida.

Pakeitimas 199
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 5a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Įterpiamas šis 4a straipsnis:
„4a Straipsnis
Techninis PSO bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis
1. Techninį perdavimo sistemos 
operatorių bendradarbiavimą su trečiųjų 
šalių PSO prižiūri nacionalinės 
reguliuotojų institucijos.
2. Esant neatitikimui Agentūros 
patvirtintoms taisyklėms ir kodeksams, 
Nacionalinis reguliuotojas kreipiasi į 
Agentūrą išaiškinimo."

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas nenumato, kaip bus bendradarbiaujama techniniame lygyje su trečiųjų šalių 
PSO.
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Pakeitimas 200
David Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
4a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina, kad jų paslaugos atitiktų 
paklausą rinkoje ir būtų nediskriminuojant 
siūlomos visiems tinklo naudotojams; 
pirmiausia, jei SGD ar laikymo sistemos 
operatorius tą pačią paslaugą siūlo 
skirtingiems vartotojams, jis taiko 
lygiavertes sutartines sąlygas ir nuostatas;

a) užtikrina, kad jų paslaugos atitiktų 
paklausą rinkoje ir būtų nediskriminuojant 
siūlomos visiems tinklo naudotojams; 
pirmiausia, jei SGD ar laikymo sistemos 
operatorius tą pačią paslaugą tuo pat metu
siūlo skirtingiems vartotojams, jis taiko 
lygiavertes sutartines sąlygas ir nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Sutarties sąlygos ir nuostatos laikui bėgant keičiasi, todėl siūlomų panašių paslaugų sąlygas 
ir nuostatas galima palyginti tik tam tikru laiko momentu.

Pakeitimas 201
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
4a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sutartyse numatyti apribojimai, susiję su 
reikalaujamais mažiausiais SGD įrenginio 
ir saugyklos pajėgumais, turi būti pagrįsti 
techninio pobūdžio apribojimais ir sudaryti 
sąlygas mažesnių laikymo pajėgumų 
naudotojams gauti teisę naudotis laikymo 
paslaugomis.“

5. Sutartyse numatyti apribojimai, susiję su 
reikalaujamais mažiausiais SGD įrenginio 
ir saugyklos pajėgumais, turi būti pagrįsti 
techninio pobūdžio apribojimais ir sudaryti 
sąlygas mažesnių laikymo pajėgumų 
naudotojams gauti teisę naudotis laikymo 
paslaugomis.“ Mokumo garantijų sąlygos 
turi būti paskelbtos Oficialiajame 
leidinyje ir perduotos Komisijai bei 
Agentūrai, kad jos pateiktų savo 
nuomonę. Komisija ir Agentūra pateikia 
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nuomones per 30 dienų.

Or. ro

Pagrindimas

Skaidrumo ir nediskriminacijos principai užtikrina vienodas sąlygas visiems operatoriams ir 
garantuoja vartotojų interesų apsaugą.

Pakeitimas 202
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
4a straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įrenginių operatoriai, kuriems pagal 
Direktyvos 2003/55/EB 22 straipsnį 
taikoma išimtis, pajėgumų, kuriais gali 
naudotis trečiosios šalys, ir paslaugų, 
kurias jie turi teikti trečiosioms šalims, 
klausimu:
(a) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus 
SGD įrenginių naudotojų komercinius 
poreikius, viešai paskelbia svarbią 
informaciją, pirmiausia informaciją apie 
prieinamas paslaugas ir galimybes jomis 
naudotis.
(b) viešai paskelbia atitinkamas taikomas 
sąlygas kartu su technine informacija, 
kuri reikalinga SGD naudotojams 
siekiant veiksmingai prisijungti prie SGD 
įrenginio.
(c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus 
SGD įrenginių naudotojų komercinius 
poreikius, pasiūlo nepanaudotus SGD 
įrenginio pajėgumus.

Or. en
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Pagrindimas

Esamiems SGD įrenginiams (jų yra 13), išskyrus vieną, taikoma reguliuojama trečiųjų šalių 
prieigos tvarka. Vis dėlto, daugeliui naujų projektų (naujų įrenginių arba išplėtimo) buvo 
paprašyta taikyti atleidimą nuo trečiųjų šalių prieigos tvarkos pagal Dujų direktyvos 
2003/55/EB 22 straipsnį. Iki šiol nė vienas prašymas nebuvo atmestas. Todėl įrenginių, 
kuriems taikoma išimtis, paslaugoms, kurias jie turi teikti trečiosioms šalims pagal toje 
išimtyje numatytas sąlygas, taip pat turėtų būti taikomi minimalūs reikalavimai.

Pakeitimas 203
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto aa papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 5 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
„a) siunčia atitinkamus ekonominius 
signalus, kad būtų galima veiksmingai 
naudotis didžiausiais techniniais 
pajėgumais, sudaro geresnes sąlygas 
investicijoms į naują infrastruktūrą ir 
palengvina tarpvalstybinę dujų prekybą.“

Or. en

(Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnio 2 dalies a punktas papildomas nauju tekstu)

Pagrindimas

Prieiga prie transportavimo pajėgumų ir, vadinasi, atitinkamų pajėgumų paskirstymo 
mechanizmų (angl. CAM) ir perkrovos valdymo tvarkos (angl. CPM), užtikrinančių 
veiksmingą esamos infrastruktūros naudojimą, taikymas yra ypač svarbūs plėtojant bendrą 
Europos dujų rinką. 5 straipsnį reikėtų pakeisti įtraukiant į jį pajėgumų paskirstymo 
mechanizmų ir perkrovos valdymo tvarkos tarpvalstybinį aspektą.



AM\717804LT.doc 33/84 PE404.708v01-00

LT

Pakeitimas 204
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Perdavimo sistemos operatoriai 
įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinę ir 
skaidrią perkrovos valdymo tvarką, kuri 
grindžiama šiais principais:

„3. Perdavimo sistemos operatoriai 
įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinę ir 
skaidrią perkrovos valdymo tvarką, kuri 
palengvina tarpvalstybinę prekybą ir yra
grindžiama šiais principais:

a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo 
sistemos operatorius bent prieš dieną 
pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus 
pertraukiamuosius pajėgumus;

a) siekiant užkirsti kelią sutartinei 
perkrovai perdavimo sistemos operatorius 
bent prieš dieną pasiūlo pirminėje rinkoje 
nepanaudotus pajėgumus;

b) tinklo naudotojai, norintys perparduoti 
arba pernuomoti nepanaudotus sutartyje 
numatytus pajėgumus antrinėje rinkoje, 
turi teisę tai daryti. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tinklo naudotojai apie tai 
praneštų ar informuotų perdavimo 
sistemos operatorių.“

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie transportavimo pajėgumų ir, vadinasi, atitinkamų pajėgumų paskirstymo 
mechanizmų (angl. CAM) ir perkrovos valdymo tvarkos (angl. CPM), užtikrinančių 
veiksmingą esamos infrastruktūros naudojimą, taikymas yra ypač svarbūs plėtojant bendrą 
Europos dujų rinką. 5 straipsnį reikėtų pakeisti įtraukiant į jį pajėgumų paskirstymo 
mechanizmų ir perkrovos valdymo tvarkos tarpvalstybinį aspektą.

Pakeitimas 205
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo 
sistemos operatorius bent prieš dieną 
pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus 
pertraukiamuosius pajėgumus;

a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo 
sistemos operatorius bent prieš dieną 
pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus 
pertraukiamuosius pajėgumus 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir pagal 
laisvos konkurencijos principus;

Or. ro

Pagrindimas

Skaidrumo ir nediskriminacijos principai užtikrina vienodas sąlygas visiems operatoriams ir 
garantuoja vartotojų interesų apsaugą.

Pakeitimas 206
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo 
sistemos operatorius bent prieš dieną 
pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus 
pertraukiamuosius pajėgumus;

a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo 
sistemos operatorius bent prieš dieną 
pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus 
pertraukiamuosius pajėgumus, jeigu tai 
nekliudo vykdyti ilgalaikių tiekimo 
sutarčių;

Or. fr

Pagrindimas

Perkrovos valdymo taisyklėse turi būti atsižvelgta į tiekėjų įsipareigojimą galutiniam 
vartotojui ir tiekimo saugumą (galiojančias ilgalaikes tiekimo sutartis).
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Pakeitimas 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto ba papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Į 5 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„3a) Jei esamose transportavimo sutartyse 
numatyti pajėgumai lieka nepanaudoti ir 
įvyksta sutartinė perkrova, taikoma šio 
straipsnio 3 dalis, nebent tai pažeistų 
esamų transportavimo sutarčių 
reikalavimus. Jei tai pažeistų esamas 
transportavimo sutartis, perdavimo 
sistemų operatoriai, pasikonsultavę su 
kompetentingomis institucijomis, pagal 
šio straipsnio 3 dalį pateikia prašymą 
tinklo naudotojui dėl nepanaudotų 
pajėgumų naudojimo antrinėje rinkoje.“

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama nuostata, kuri buvo išbraukta Reglamente Nr. 1775/2005.

Pakeitimas 208
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6. Perdavimo sistemos operatoriai 
reguliariai įvertina naujų investicijų poreikį 
rinkoje. Planuodami naujas investicijas 
perdavimo sistemos operatoriai įvertina 
paklausą rinkoje.“

„6. Perdavimo sistemos operatoriai 
reguliariai įvertina naujų investicijų poreikį 
rinkoje. Planuodami naujas investicijas 
perdavimo sistemos operatoriai įvertina 
paklausą rinkoje ir atsižvelgia į tiekimo 
saugumo kriterijų.“
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Or. en

Pagrindimas

Paklausa rinkoje neturėtų būti vienintelis kriterijus planuojant naujas investicijas. Tiekimo 
saugumas yra svarbus klausimas ir negali būti garantuotas, jei infrastruktūros yra skirtos tik 
poreikiui patenkinti neatsižvelgiant į, pvz., perdavimo infrastruktūros sutrikimus.

Pakeitimas 209
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punkto da papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pridedama tokia pastraipa 6 a:
„6a) ilgalaikės fizikinės perkrovos atvejais 
perdavimo sistemos operatoriai naikina 
perkrovą plėsdami esančius pajėgumus 
naujais pajėgumais, atsižvelgiant į 
paklausą rinkoje. Siekiant įvertinti 
paklausą rinkoje, perdavimo sistemos 
operatoriai įsipareigoja atlikti atvirojo 
sezono procedūrą.“

Or. de

Pagrindimas

Naujoje 7 straipsnio 7 pastraipoje teigiama, kad perdavimo sistemos operatorių pareiga 
valdyti perkrovas taip pat apima pareigą naikinti ilgalaikes perkrovas atvirojo sezono 
procedūros pagalba (kurios metu apskaičiuojama paklausos rinkoje apimtis ir esant reikalui 
nustatoma kaip galima skaidresnė ir nediskriminuojanti pajėgumų perdavimo ir(arba) 
prieigos suteikimo trečiosioms šalims tvarka), nustatant poreikį rinkoje ir vykdant  
investicijas į naujas struktūras. Perdavimo sistemos operatoriai yra įpareigojami vykdyti 
atvirojo sezono procedūrą.



AM\717804LT.doc 37/84 PE404.708v01-00

LT

Pakeitimas 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto da papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Įterpiama 6a dalis:
„6a. Ilgalaikės fizinės perkrovos atveju 
perdavimo sistemos operatoriai taiko 
ilgalaikės perkrovos valdymą 
sureguliuodami perkrovą papildomais 
naujais pajėgumais pagal paklausą 
rinkoje. Siekiant įvertinti paklausą rinkoje 
perdavimo sistemos operatoriai imasi 
pralaidumo pripažinimo procedūrų.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad perdavimo sistemos operatorių taikomas ilgalaikės 
perkrovos valdymas apima įpareigojimą sureguliuoti ilgalaikę perkrovą investuojant į naują 
infrastruktūrą pagal paklausą, nustatytą vykdant pralaidumo pripažinimo procedūras.
Perdavimo sistemos operatoriai yra įpareigoti vykdyti pralaidumo pripažinimo procedūras.

Pakeitimas 211
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto da papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Įterpiama 6a dalis:
„6a. Siekiant užkirsti kelią ilgalaikei 
fizinei perkrovai perdavimo sistemos 
operatoriai taiko ilgalaikės perkrovos 
valdymą sureguliuodami perkrovą 
papildomais naujais pajėgumais pagal 
paklausą rinkoje.“
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Or. en

(Šiuo pakeitimu Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnyje įterpiama nauja dalis)

Pagrindimas

5 straipsnio naujoje 6a dalyje patikslinama, kad perdavimo sistemos operatorių taikomas 
ilgalaikės perkrovos valdymas apima įpareigojimą sureguliuoti ilgalaikę perkrovą 
investuojant į naują infrastruktūrą pagal paklausą, nustatytą vykdant pralaidumo pripažinimo 
procedūras. Perdavimo sistemos operatoriai yra įpareigoti vykdyti pralaidumo pripažinimo 
procedūras.

Pakeitimas 212
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 7 punkto db papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5 straipsnio 6b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) Įterpiama 6a dalis:
„6b. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
prižiūri, kaip nacionalinėse dujų 
sistemose ir jungiamuosiuose 
vamzdynuose vykdomas perkrovos 
valdymas. 
Perdavimo sistemos operatoriai savo 
perkrovos valdymo procedūras, įskaitant 
pajėgumų paskirstymą, pateikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
tvirtinti. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, prieš patvirtindamos šias 
taisykles, gali pareikalauti atlikti dalinius 
jų pakeitimus.

Or. en

(Šiuo pakeitimu Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnyje įterpiama nauja dalis)

Pagrindimas

Siekiant veiksmingo įgyvendinimo Reglamente Nr. 1775/2005 turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad reguliavimo institucijos formaliai patvirtina perkrovos valdymo procedūras.
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Pakeitimas 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos dalyviams sudaromos galimybės 
naudotis didžiausiais saugyklos ir SGD 
įrenginio pajėgumais, atsižvelgiant į 
sistemos vientisumą ir veikimą.

1. Rinkos dalyviams sudaromos galimybės 
naudotis didžiausiais saugyklos ir SGD 
įrenginio pajėgumais, atsižvelgiant į 
sistemos vientisumą ir veikimą, pagrįstą 
išankstine reguliuojama prieiga prie visų 
dujų saugyklų ES deramai atsižvelgiant į 
saugyklų vietų geologines ypatybes ir 
saugyklų, užtikrinančių tiekimo saugumą 
ir sudarančių geresnes sąlygas rinkai, 
įvairias funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojama prieiga prie saugyklų yra itin svarbi siekiant užtikrinti valstybių narių 
solidarumą dujų srityje ir rinkos veikimą. Siekiant užtikrinti skaidrų ir saugų saugyklų 
pajėgumų naudojimą ES reguliavimo institucijos nustatys išankstines detalias prieigos prie 
šių saugyklų taisykles deramai atsižvelgusios į šio dalyko sudėtingus aspektus, t. y. skirtingų 
saugyklų geologines ypatybes bei tiekimo saugumo ir geresnių sąlygų rinkai suderinimą.

Pakeitimas 214
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
5a straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant priemones turi būti atsižvelgta į 
atitinkamos sistemos vientisumą bei 
tiekimo saugumą.



PE404.708v01-00 40/84 AM\717804LT.doc

LT

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis perkrovos valdymo gairėse nustatytais perdavimo tinklų principais, rengiant 
perkrovos valdymo taisykles reikia atsižvelgti į tiekėjų įsipareigojimą galutiniam vartotojui ir 
fizines infrastruktūros savybes.

Pakeitimas 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 9 punkto aa papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) įterpiama 4a dalis:
4a. Jei perdavimo sistemos operatorius 
mano, kad dėl konfidencialumo priežasčių 
jis neturi teisės viešai paskelbti visus
reikiamus duomenis, jis kreipiasi į 
kompetentingas institucijas dėl leidimo 
riboti informacijos apie konkretų tašką ar 
taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir tikslą 
sukurti konkurencingą dujų vidaus rinką. 
Jei leidimas išduodamas, turimi 
pajėgumai skelbiami nenurodant 
kiekybinių duomenų, kurie pažeistų 
konfidencialumą.
Šioje dalyje paminėti leidimai 
neišduodami, jei du ar daugiau tinklo 
naudotojų turi sutartyje numatytų 
pajėgumų tame pačiame taške.

Or. en
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Pagrindimas

Grąžinama nuostata, kuri buvo išbraukta Reglamente Nr. 1775/2005.

Pakeitimas 216
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 pastraipa išbraukiama; Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

„3 minus“ taisyklę (žr. 6 a straipsnio 2 dalies pakeitimą) būtina taikyti ir tinklams, t.y. 
atitinkamą nuostatą būtina įtraukti ir į 6 straipsnį. Vadinasi, būtina atšaukti Komisijos 
numatytą 6 straipsnio 5 dalies išbraukimą.

Pakeitimas 217
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 5 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad „3 minus“ taisyklė (žr. 6a straipsnio 2 dalį) taip pat būtų taikoma tinklų srityje. 6 
straipsnio 5 dalies išbraukimas turi būti panaikintas, kadangi tai tirėtų neigiamų pasekmių: 
ekonomiškai jautri informacija galėtų būti prieinama kitiems rinkos dalyviams. Regionuose, 
kuriuose yra mažiau nei 3 vartotojai, rinkos dalyviai gali stebėti pirkimų ir pardavimų padėtį 
ir galėtų manipuliuoti kainomis. Skaidrumo ir konfidencialumo reikalavimai turi būti 
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suderinti.

Pakeitimas 218
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 pastraipa išbraukiama; Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išlaikyti iki šiol galiojančią „3 minus“ taisyklę. Kiekvieno transportavimo ir 
saugojimo proceso vartotojų teisė į konfidencialų elgesį su jų duomenimis (pvz. 
transportavimo apimtimis) negali būti apribota tokiu būdu, kad būtų galima daryti išvadas 
apie jų elgesį prekybos rinkoje. Tiekimo sistemos operatoriai privalo būti atsakingais už tai, 
kad duomenys, kuriuose pateikiama tokia informacija, reikalui esant būtų pateikti atsakingai 
reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 219
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 5 straipsnis suformuluojamas taip:
Tinklo vartotojai gali pareikalauti, kad 
[...] perdavimo sistemos operatoriai 
vardan konfidencialumo ir vadovaujantis 
pirmo sakinio nuostatomis neskelbtų 
tokių duomenų, kuriuos viešai paskelbus 
galėtų nukentėti tinklo vartotojų 
gamybinės ir verslo paslaptys.Tokiu atveju 
perdavimo sistemos operatorius kreipiasi į 
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kompetentingą instituciją dėl leidimo 
riboti informacijos apie konkretų tašką ar 
taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir 
visuomeninį tokio paskelbimo interesą.
Jei leidimas išduodamas, turimi 
pajėgumai skelbiami nenurodant 
kiekybinių duomenų, kurie pažeistų
konfidencialumą.
Leidimas nesuteikiamas, jei trys ar 
daugiau tinklo naudotojų turi sutartyje 
numatytų pajėgumų tame pačiame taške.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išlaikyti iki šiol galiojančią „3 minus“ taisyklę. Kiekvieno transportavimo ir 
saugojimo proceso vartotojų teisė į konfidencialų elgesį su jų duomenimis (pvz. 
transportavimo apimtimis) negali būti apribota tokiu būdu, kad būtų galima daryti išvadas 
apie jų elgesį prekybos rinkoje. Perdavimo sistemos operatoriai privalo būti atsakingais už 
tai, kad duomenys, kuriuose pateikiama tokia informacija, reikalui esant būtų pateikti 
atsakingai reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 220
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 5 straipsnis suformuluojamas taip:
Tinklo vartotojai gali pareikalauti, kad 
[...] perdavimoo sistemos operatoriai 
vardan konfidencialumo ir vadovaujantis 
6 straipsnio 6 dalimi neskelbtų tokių 
duomenų, kuriuos viešai paskelbus galėtų 
nukentėti galutinių vartotojų gamybinės ir 
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verslo paslaptys. Tokiu atveju perdavimo 
sistemos operatorius kreipiasi į 
kompetentingą instituciją dėl leidimo 
riboti informacijos apie konkretų tašką ar 
taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir 
visuomeninį tokio paskelbimo interesą.
Jei leidimas išduodamas, turimi 
pajėgumai skelbiami nenurodant 
kiekybinių duomenų, kurie pažeistų 
konfidencialumą.
Leidimas nesuteikiamas, jei trys ar 
daugiau tinklo naudotojų turi sutartyje 
numatytų pajėgumų tame pačiame taške.

Or. de

Pagrindimas

Taisyklės „3 minus“ panaikinimas 5 straipsnyje turėtų neigiamą poveikį, nes jautri verslui 
informacija apie galutinius vartotojus būtų prieinama kitiems rinkos dalyviams ir 
konkurentams rinkoje. Regionuose, kuriuose yra mažiau nei trys vartotojai, rinkos dalyviai 
gali sekti šių vartotojų tiekimo ir pardavimo apimtis bei manipuliuoti kainomis. Kainomis 
būtų galima manipuliuoti nutraukiant dujų pardavimą tokiu momentu, kai dujų paklausa 
rinkoje yra didžiausia.

Pakeitimas 221
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 9 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų 
į sistemą ir iš jos prognozėmis bei 
faktiniais srautų duomenimis, perdavimo 
sistemos operatoriai viešai paskelbia ex-
ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir 

„7. Tinklo vartotojai gali reikalauti, kad 
perdavimo sistemos operatoriai neviešintų 
šių duomenų, jei jie mano, kad šie 
duomenys pažeidžia veiklos ir verslo 
konfidencialumą. Tokiu atveju perdavimo 
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paklausą. Skelbiama informacija yra 
tokia pat išsami, kaip ir perdavimo 
sistemos operatoriaus turima informacija.

sistemos operatorius kreipiasi į 
kompetentingas institucijas dėl leidimo 
riboti informacijos apie konkretų tašką ar 
taškus skelbimą.

Perdavimo sistemos operatoriai paskelbia 
informaciją apie priemones, kurių ėmėsi 
sistemai subalansuoti, taip pat šiam tikslui 
skirtas išlaidas bei gautas pajamas.

Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti. Jei leidimas 
išduodamas, turimi pajėgumai skelbiami 
nenurodant kiekybinių duomenų, kurie 
pažeistų konfidencialumą. 

Atitinkami rinkos dalyviai teikia 
perdavimo sistemos operatoriams šiame 
straipsnyje nurodytus duomenis.“

Šioje dalyje paminėti leidimai 
neišduodami, jei trys ar daugiau tinklo 
naudotojų turi sutartyje numatytų 
pajėgumų tame pačiame taške.“

Or. en

Pakeitimas 222
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-
post informaciją apie pasiūlą ir paklausą.
Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, 
kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus 
turima informacija.

7) Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia svarbią ex-ante
ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir 
paklausą. Skelbiama informacija yra tokia 
pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos 
operatoriaus turima informacija, jeigu tuo 
nepažeidžiamos teisėtos komercinės 
paslaptys.

Perdavimo sistemos operatoriai paskelbia 
informaciją apie priemones, kurių ėmėsi 
sistemai subalansuoti, taip pat šiam tikslui 
skirtas išlaidas bei gautas pajamas.

Perdavimo sistemos operatoriai paskelbia
kompetentingai reguliavimo institucijai 
informaciją apie priemones, kurių ėmėsi 
sistemai subalansuoti, taip pat šiam tikslui 
skirtas išlaidas bei gautas pajamas.

Atitinkami rinkos dalyviai teikia 
perdavimo sistemos operatoriams šiame 

Atitinkami rinkos dalyviai teikia 
perdavimo sistemos operatoriams šiame 
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straipsnyje nurodytus duomenis. straipsnyje nurodytus duomenis.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išlaikyti iki šiol galiojančią „3 minus“ taisyklę. Kiekvieno transportavimo ir 
saugojimo proceso vartotojų teisė į konfidencialų elgesį su jų duomenimis (pvz. 
transportavimo apimtimis) negali būti apribota tokiu būdu, kad būtų galima daryti išvadas 
apie jų elgesį prekybos rinkoje. Perdavimo sistemos operatoriai privalo būti atsakingais už 
tai, kad duomenys, kuriuose pateikiama tokia informacija, reikalui esant būtų pateikti 
atsakingai reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 223
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 9 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-
post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. 
Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, 
kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus 
turima informacija.

„7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-
post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. 
Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, 
kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus 
turima informacija.

Perdavimo sistemos operatoriai paskelbia 
informaciją apie priemones, kurių ėmėsi 
sistemai subalansuoti, taip pat šiam tikslui 
skirtas išlaidas bei gautas pajamas.

Perdavimo sistemos operatoriai užtikrina, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
galėtų susipažinti su priemonėmis, kurių 
jie ėmėsi sistemai subalansuoti, taip pat su
šiam tikslui skirtomis išlaidomis bei 
gautomis pajamomis.

Atitinkami rinkos dalyviai teikia 
perdavimo sistemos operatoriams šiame 
straipsnyje nurodytus duomenis.“

Atitinkami rinkos dalyviai teikia 
perdavimo sistemos operatoriams šiame 
straipsnyje nurodytus duomenis.“

Or. en
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Pagrindimas

Ši informacija yra komerciniu požiūriu jautri, todėl dėl jos perdavimo sistemos operatoriai 
galėtų patekti į nepalankią padėtį rinkoje.

Pakeitimas 224
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 9 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-
post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. 
Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, 
kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus 
turima informacija.

„7. Remdamiesi dujų srautų į sistemą ir iš 
jos faktiniais srautų duomenimis, 
perdavimo sistemos operatoriai viešai 
paskelbia ex-post informaciją apie pasiūlą 
ir paklausą. Skelbiama informacija yra 
tokia pat išsami, kaip ir perdavimo 
sistemos operatoriaus turima informacija.

Or. en

Pagrindimas

Ex-post informacija yra naudinga norint suprasti rinką ir kainos svyravimus, todėl turėtų būti 
skelbiama. Vis dėlto perdavimo sistemos operatoriai neturėtų skelbti ex-ante informacijos, t. 
y. prognozių, apie dujų tiekimą didiesiems vartotojams arba jų poreikius. Taip, pavyzdžiui, 
būtų atskleista didžiųjų vartotojų, prisijungusių tiesiogiai prie dujų perdavimo tinklo, 
komercinė padėtis.

Pakeitimas 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 9 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų „7. Perdavimo sistemos operatoriai kasdien 
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į sistemą ir iš jos prognozėmis bei 
faktiniais srautų duomenimis, perdavimo 
sistemos operatoriai viešai paskelbia ex-
ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir 
paklausą. Skelbiama informacija yra 
tokia pat išsami, kaip ir perdavimo 
sistemos operatoriaus turima informacija.

ex-ante tvarka ir realiu laiku, jeigu 
pasikeičia aplinkybės, viešai paskelbia 
kiekvieno dujų įleidimo ir išleidimo taško 
kiekybinius duomenis:

a) maksimalius techniškai pasiekiamus 
pajėgumus,
b) komerciškai pasiekiamus ir rezervuotus 
(arba sutartimi numatytus) pajėgumus,
c) techninio aptarnavimo tvarkaraščius ir 
planuojamus sustabdymus.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
skelbia kiekvieno atitinkamo dujų 
įleidimo ir išleidimo taško kiekybinius 
duomenis:
a) ex post tvarka paros dujų srautus, 
įskaitant tų srautų nutraukimus, ne vėliau 
kaip per vieną dieną po atitinkamos dujų 
tiekimo dienos,
b) nuolat istorinius paros dujų srautus, 
įskaitant šių srautų nutraukimus, per 
pastaruosius [dešimt metų],
c) kiekvieną atitinkamą tiekėją ex post 
tvarka informuoja apie per parą skirtą 
kiekį ne vėliau kaip per vieną dieną po 
atitinkamos dujų tiekimo dienos.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
skelbia kiekvieno sujungimo taško 
kiekybinius duomenis: 
a) ex post tvarka bendrus per parą 
išgaunamų dujų srautus ne vėliau kaip 
per vieną dieną po atitinkamos dujų 
tiekimo dienos,
b) nuolat paros bendrus pirminius dujų 
srautus per pastaruosius [dešimt metų],
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
ex ante tvarka skelbia kiekybinę bendros 
paros paklausos kiekvienoje atitinkamoje 
balansavimo zonoje prognozę ne vėliau 
kaip likus vienai dienai iki atitinkamos 
dujų tiekimo dienos.
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Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
realiu laiku skelbia kiekvieno atitinkamo 
balansavimo laikotarpio disbalanso 
mokesčius.
Visi perdavimo sistemos operatoriai 
kiekvienam atitinkamam siuntėjui 
pateikia išankstinius kiekvieno 
balansavimo laikotarpio disbalanso ir 
išlaidų duomenis mažiausiai vieną mėnesį 
po balansavimo laikotarpio pabaigos, o 
galutinius duomenis pateikia per tris 
mėnesius, bet ne vėliau kaip per metus po 
balansavimo laikotarpio pabaigos.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
ex post tvarka ne vėliau kaip per dieną po 
atitinkamos dujų tiekimo dienos skelbia 
visų vamzdyne laikomų dujų informaciją 
(įskaitant istorinę pastarųjų [10] metų 
informaciją).
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
ex ante tvarka skelbia paros visų 
vamzdyne laikomų dujų prognozes 
kiekvienos atitinkamos dujų tiekimo 
dienos pabaigoje.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
skelbia disbalanso ir disbalanso mokesčių 
apskaičiavimo metodiką. Visi perdavimo 
sistemos operatoriai nedelsdami pateikia 
atnaujintą informaciją, jei keičiasi 
atitinkami duomenys. 
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
skelbia informaciją, kuo remiantis 
skelbiama kritiška tiekimo padėtis ir kokia 
procedūra tuo atveju taikoma. Visi 
perdavimo sistemos operatoriai 
nedelsdami pateikia atnaujintą 
informaciją, jei keičiasi atitinkami 
duomenys.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
skelbia smulkiai išdėstytus sistemai 
taikomus dujų kokybės parametrus bei 
procedūras ir taisykles (įskaitant visas 
susijusias išlaidas), taikomas dujoms, 
neatitinkančioms apibrėžtų parametrų. 
Visi perdavimo sistemos operatoriai 
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nedelsdami pateikia atnaujintą 
informaciją, jei keičiasi atitinkami 
duomenys.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
ex post tvarka skelbia informaciją apie 
paros faktinius nustatytus pagrindinius 
dujų kokybės parametrus ne vėliau kaip 
per tris dienas po atitinkamos dujų 
tiekimo dienos.
Visi perdavimo sistemos operatoriai viešai 
skelbia visus operacinio balansavimo 
susitarimus ir sujungimo susitarimus 
(arba kitus atitinkamus susitarimus), 
kuriuose išdėstomos dujų srautų 
paskirstymo (įskaitant naudojamus 
metodus) nuostatos ir pateikiama susijusi 
informacija. Visi perdavimo sistemos 
operatoriai nedelsdami pateikia 
atnaujintą informaciją, jei keičiasi 
atitinkami duomenys.
Visi perdavimo sistemos operatoriai tinklo 
vartotojams užtikrina galimybę naudotis 
saugia internetine pajėgumų užsakymo ir 
paskyrimų sistema.
Šioje dalyje apibrėžti reikalavimai 
pateikiami be papildomo mokesčio 
internete vartotojams patogiu būdu ir 
skaidriai, prieinamai visiems tinklo 
naudotojams, įskaitant ir galimus tinklo 
naudotojus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomuose pakeitimuose nustatyti skaidrumo reikalavimai atspindi minimalius reikalavimus, 
kurie yra būtini siekiant paremti veiksmingos ir efektyvios ES dujų rinkos plėtrą ir, kadangi 
perdavimo sistemos operatoriams turėtų būti priskirti šie teisiniai įpareigojimai, užtikrinti, 
kad informacija būtų pateikta rinkai. Dabartiniai skaidrumo reikalavimai nėra pakankamai 
įpareigojantys ir jie neapima visos rinkai reikalingos informacijos.
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Pakeitimas 226
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus.

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus tol, kol trys ar daugiau 
naudotojų turi sutartyse numatytus 
pajėgumus.

Or. en

Pagrindimas

„3 minus“ taisyklė turi būti taikoma siekiant apsaugoti rinkos dalyvius, kurie gali stebėti 
pirkimų ir pardavimų padėtį ir taip galėtų manipuliuoti kainomis. Bet kuriuo atveju, kai yra 
trys ar daugiau naudotojų, informacija turi būti viešai skelbiama.

Pakeitimas 227
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus.

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus, jeigu savo pajėgumus yra 
sujungę trys arba daugiau vartotojų.
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Or. de

Pagrindimas

Šie duomenys turėtų būti viešai skelbiami tik jeigu tenkinama „3 minus“ taisyklė. Žr. 6 
straipsnio 7 dalies (naujos) pagrindimą.

Pakeitimas 228
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus.

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus, jeigu savo pajėgumus yra 
sujungę trys arba daugiau vartotojų.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išlaikyti iki šiol galiojančią „3 minus“ taisyklę. Kiekvieno transportavimo ir 
saugojimo proceso vartotojų teisė į konfidencialų elgesį su jų duomenimis (pvz. 
transportavimo apimtimis) negali būti apribota tokiu būdu, kad būtų galima daryti išvadas 
apie jų elgesį prekybos rinkoje. Perdavimo sistemos operatoriai privalo būti atsakingais už 
tai, kad duomenys, kuriuose pateikiama tokia informacija, reikalui esant būtų pateikti 
atsakingai reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus.

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir 
standartizuotu būdu skelbia kiekybinę 
informaciją apie sutartyse numatytus ir 
turimus saugyklų ir SGD įrenginių 
pajėgumus, jeigu savo pajėgumus yra 
sujungę trys arba daugiau vartotojų.

Or. de

Pagrindimas

Skelbti tokius duomenis leidžiama tik jei pajėgumus naudoja trys arba daugiau vartotojų. 
Priešingu atveju darant atitinkamas išvadas būtų galima pažeisti gamybines paslaptis.

Pakeitimas 230
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai paskelbia kiekvienoje 
saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų 
kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir 
turimus saugyklų bei SGD įrenginių 
pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, 
kuriems netaikomos nuostatos dėl 
trečiosios šalies teisės jais naudotis. 
Informacija taip pat teikiama perdavimo 
sistemos operatoriui, kuris bendrą 
informaciją paskelbia visos sistemos ar 
posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

4. Jeigu trys arba daugiau vartotojų 
naudoja sujungtus pajėgumus, visi SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai 
paskelbia kiekvienoje saugykloje ar SGD 
įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą 
bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų 
bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant 
tuos įrenginius, kuriems netaikomos 
nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais 
naudotis. Informacija taip pat teikiama 
perdavimo sistemos operatoriui, kuris 
bendrą informaciją paskelbia visos 
sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

Or. de
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Pagrindimas

Būtina išlaikyti iki šiol galiojančią „3 minus“ taisyklę. Kiekvieno transportavimo ir 
saugojimo proceso vartotojų teisė į konfidencialų elgesį su jų duomenimis (pvz. 
transportavimo apimtimis) negali būti apribota tokiu būdu, kad būtų galima daryti išvadas 
apie jų elgesį prekybos rinkoje. Perdavimo sistemos operatoriai privalo būti atsakingais už 
tai, kad duomenys, kuriuose pateikiama tokia informacija, reikalui esant būtų pateikti 
atsakingai reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 231
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai paskelbia kiekvienoje 
saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų 
kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir 
turimus saugyklų bei SGD įrenginių 
pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, 
kuriems netaikomos nuostatos dėl 
trečiosios šalies teisės jais naudotis. 
Informacija taip pat teikiama perdavimo 
sistemos operatoriui, kuris bendrą 
informaciją paskelbia visos sistemos ar 
posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

4. Jeigu trys arba daugiau vartotojų 
naudoja sujungtus pajėgumus ,visi SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai 
paskelbia kiekvienoje saugykloje ar SGD 
įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą 
bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų 
bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant 
tuos įrenginius, kuriems netaikomos 
nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais 
naudotis. Informacija taip pat teikiama 
perdavimo sistemos operatoriui, kuris 
bendrą informaciją paskelbia visos 
sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

Or. de

Pagrindimas

Šie duomenys turėtų būti viešai skelbiami tik jeigu tenkinama „3 minus“ taisyklė. Žr. 6 
straipsnio 7 dalies (naujos) pagrindimą.
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Pakeitimas 232
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai paskelbia kiekvienoje 
saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų 
kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir 
turimus saugyklų bei SGD įrenginių 
pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, 
kuriems netaikomos nuostatos dėl 
trečiosios šalies teisės jais naudotis. 
Informacija taip pat teikiama perdavimo 
sistemos operatoriui, kuris bendrą 
informaciją paskelbia visos sistemos ar 
posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

4. Tol, kol trys ar daugiau naudotojų turi 
sutartyse numatytus pajėgumus, visi SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatoriai 
paskelbia kiekvienoje saugykloje ar SGD 
įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą 
bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų 
bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant 
tuos įrenginius, kuriems netaikomos 
nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais 
naudotis. Informacija taip pat teikiama 
perdavimo sistemos operatoriui, kuris 
bendrą informaciją paskelbia visos 
sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

Or. en

Pagrindimas

„3 minus“ taisyklė turi būti taikoma siekiant apsaugoti rinkos dalyvius, kurie gali stebėti 
pirkimų ir pardavimų padėtį ir taip gali manipuliuoti kainomis. Bet kuriuo atveju, kai yra trys 
ar daugiau naudotojų, informacija turi būti viešai skelbiama.

Pakeitimas 233
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai paskelbia kiekvienoje 

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai paskelbia kiekvienoje 



PE404.708v01-00 56/84 AM\717804LT.doc

LT

saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų 
kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir 
turimus saugyklų bei SGD įrenginių 
pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, 
kuriems netaikomos nuostatos dėl 
trečiosios šalies teisės jais naudotis. 
Informacija taip pat teikiama perdavimo 
sistemos operatoriui, kuris bendrą 
informaciją paskelbia visos sistemos ar 
posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

saugykloje, ar tos pačios balansavimo 
zonos saugyklų grupėje ar SGD įrenginyje 
laikomą dujų kiekį, įleidžiamą bei 
išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų bei 
SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos 
įrenginius, kuriems netaikomos nuostatos 
dėl trečiosios šalies teisės jais naudotis. 
Informacija taip pat teikiama perdavimo 
sistemos operatoriui, kuris bendrą 
informaciją paskelbia visos sistemos ar 
posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

Or. fr

Pagrindimas

Laikymo sistemos operatoriai gali parduoti savo pajėgumus pagal vietą arba pagal grupę 
vietų. Pastaruoju atveju informacijos skelbimas pagal vietą nėra svarbus saugyklų 
naudotojams. Šis principas paimtas iš Gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę 
naudotis saugyklomis, gairių laikymo sistemos operatoriams: skelbimas pagal vietą arba 
saugyklų grupės vietą. Be to leidus skelbti tik pagal vietą, gali būti paskatintas trumpalaikis 
komercinis elgesys (arbitražas, spekuliacijos).

Pakeitimas 234
David Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai paskelbia kiekvienoje 
saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų 
kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir 
turimus saugyklų bei SGD įrenginių 
pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, 
kuriems netaikomos nuostatos dėl 
trečiosios šalies teisės jais naudotis. 
Informacija taip pat teikiama perdavimo 
sistemos operatoriui, kuris bendrą 

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai praneša perdavimo sistemos 
operatoriams apie kiekvienoje saugykloje 
ar SGD įrenginyje laikomą dujų kiekį, 
įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus 
saugyklų bei SGD įrenginių pajėgumus, 
įskaitant tuos įrenginius, kuriems 
netaikomos nuostatos dėl trečiosios šalies 
teisės jais naudotis. Perdavimo sistemos 
operatorius bendrą informaciją paskelbia 
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informaciją paskelbia visos sistemos ar 
posistemės, apibrėžiamos pagal 
atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

visos sistemos ar posistemės, apibrėžiamos 
pagal atitinkamus punktus, lygmeniu. 
Informacija atnaujinama bent kartą per 
dieną.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu skelbiama bendra informacija (tokios informacijos reikalauja rinka), tuomet nenuoseklu 
būtų reikalauti SGD ir laikymo operatorių atskirai skelbti jų įrenginių informaciją.

Pakeitimas 235
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekdami užtikrinti skaidrius, 
objektyvius ir nediskriminuojančius 
tarifus bei palengvinti veiksmingą 
infrastruktūrų panaudojimą, SGD ir 
laikymo sistemos operatoriai arba 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos skelbia pagrįstai ir 
pakankamai išsamią informaciją apie 
tarifų apskaičiavimą, metodiką ir trečiųjų 
šalių naudojamos, taikant reguliavimą, 
infrastruktūros tarifų struktūrą. 
Perdavimo sistemos operatoriai savo 
perkrovos valdymo procedūras, įskaitant 
pajėgumų paskirstymą, pateikia 
reguliavimo institucijoms tvirtinti. 
Reguliavimo institucijos, prieš 
patvirtindamos šias taisykles, gali 
pareikalauti atlikti dalinius jų pakeitimus.

Or. en
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Pagrindimas

Nuostata dėl skaidrumo turėtų būti taikoma ne tik perdavimo infrastruktūroms, bet ir SGD ir 
laikymo įrenginiams atsižvelgiant į tai, kad šioms infrastruktūroms taip pat taikoma 
reguliuojamos prieigos tvarka (išskyrus infrastruktūras, kurioms taikomos išimtys, ir 
infrastruktūras, kurioms pagal Direktyvos 2003/55/EB 19 straipsnį taikoma trečiųjų šalių 
prieigos prie sistemos tvarka), ir informacija apie tarifus turi būti vienodai atvira visiems 
tarpininkams.

Pakeitimas 236
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. SGD vartotojai ir laikymo sistemos 
vartotojai gali, vadovaujantis 4 dalies 
nuostatomis, iš SGD sistemos ir laikymo 
sistemos operatorių pareikalauti neteikti 
duomenų, jeigu juos paskelbus būtų 
pažeistos SGD vartotojų ir laikymo 
sistemos operatorių gamybinės ir 
komercinės paslaptys. Tokiu atveju 
perdavimo sistemos operatorius kreipiasi į 
kompetentingą instituciją dėl leidimo 
riboti informacijos apie konkretų tašką ar 
taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir
visuomeninį tokio paskelbimo interesą.
Jeigu leidimas suteikiamas, paskelbiami 
duomenys apie turimus pajėgumus, 
nepateikiant skaičių, kurie galėtų pažeisti 
konfidencialumą.
Bet kokiu atveju SGD sistemos operatoriai 
ir laikymo įrenginių operatoriai skelbia 
informaciją, jeigu sutarčių arba panašių 
susitarimų pagalba pajėgumus užsisakę 
yra trys arba daugiau SGD vartotojų ir 
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laikymo sistemos vartotojų.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išlaikyti iki šiol galiojančią „3 minus“ taisyklę. Kiekvieno transportavimo ir 
saugojimo proceso vartotojų teisė į konfidencialų elgesį su jų duomenimis (pvz. 
transportavimo apimtimis) negali būti apribota tokiu būdu, kad būtų galima daryti išvadas 
apie jų elgesį prekybos rinkoje. Perdavimo sistemos operatoriai privalo būti atsakingais už 
tai, kad duomenys, kuriuose pateikiama tokia informacija, reikalui esant būtų pateikti 
atsakingai reguliavimo institucijai.

Pakeitimas 237
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a.SGD vartotojai ir laikymo sistemos 
vartotojai gali, vadovaujantis 4 dalies 
nuostatomis, iš SGD sistemos ir laikymo 
sistemos operatorių pareikalauti neteikti 
duomenų, jeigu juos paskelbus būtų 
pažeistos SGD vartotojų ir laikymo 
sistemos operatorių gamybinės ir 
komercinės paslaptys. Tokiu atveju 
perdavimo sistemos operatorius kreipiasi į 
kompetentingą instituciją dėl leidimo 
riboti informacijos apie konkretų tašką ar 
taškus skelbimą. Atsakinga tarnyba 
suteikia arba atsisako suteikti leidimą 
remiantis kiekvienu atskiru atveju, ypač 
atsižvelgiant į teisėtos verslo paslapčių 
apsaugos būtinybę ir visuomeninį tokio 
paskelbimo interesą. 
Bet kokiu atveju SGD sistemos operatoriai 
ir laikymo įrenginių operatoriai skelbia 
informaciją, jeigu sutarčių arba panašių 
susitarimų pagalba pajėgumus užsisakę 
yra trys arba daugiau SGD vartotojų ir 
laikymo sistemos vartotojų, išskyrus 
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gamybos pajėgumams naudojamą kiekį, o 
taip pat kiekį, kuris yra rezervuotas 
perdavimo sistemos operatoriams ir yra 
būtinas jų funkcionavimui. Bet kokiu 
atveju turi būti tenkinamos Direktyvos 
2003/55/EB 19 straipsnio 3 dalyje 
paminėtos komercinės sąlygos. Jei 
informacija neskelbiama, ji privalo būti 
perduota kompetentingoms reguliavimo 
institucijoms, jeigu jos to paprašo.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 7 dalies pagrindimą. Panaši padėtis iškiltų ir SGD tiekimo pajėgumų bei 
saugojimo pajėgumų atveju, jeigu iš „Gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę 
naudotis saugyklomis, gairių laikymo sistemos operatoriams“ į šį reglamentą nebus perimta 
„3 tiekėjų“ taisyklė.

Pakeitimas 238
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei SGD arba saugojimo sistemos 
operatorius mano, kad dėl 
konfidencialumo priežasčių jis neturi 
teisės viešai paskelbti visus reikiamus 
duomenis, jis kreipiasi į kompetentingas 
institucijas dėl leidimo riboti informacijos 
apie konkretų tašką ar taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir tikslą 
sukurti konkurencingą dujų vidaus rinką. 
Jei leidimas išduodamas, turimi 
saugojimo ir (arba) SGD įrenginių 
pajėgumai skelbiami nenurodant 
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kiekybinių duomenų, kurie pažeistų 
konfidencialumą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatoma procedūra, pagal kurią sprendžiami su SGD ir saugojimo 
veikla susijusių komercinių paslapčių klausimai. Turi būti nustatyta teisinga rinkos interesų ir 
komercinio konfidencialumo interesų pusiausvyra.

Pakeitimas 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei SGD ir (arba) saugojimo sistemos 
operatorius mano, kad dėl 
konfidencialumo priežasčių jis neturi 
teisės viešai paskelbti visus reikiamus 
duomenis, jis kreipiasi į kompetentingas 
institucijas dėl leidimo riboti informacijos 
apie konkretų tašką ar taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir tikslą 
sukurti konkurencingą dujų vidaus rinką. 
Jei leidimas išduodamas, turimi 
saugojimo ir (arba) SGD įrenginių 
pajėgumai skelbiami nenurodant 
kiekybinių duomenų, kurie pažeistų 
konfidencialumą.

Or. en

Pagrindimas

Skaidri ES dujų rinka gali būti užtikrinta tik, jei informacija apie perdavimo, SGD ir 
saugojimo pajėgumus bus prieinama visiems rinkos dalyviams realiu laiku. Taip yra JAV 
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rinkoje, todėl joje pasiekiama gerų rezultatų. Dominuojantys rinkos dalyviai, norėdami 
neleisti savo galimiems konkurentams patekti į rinką, dažnai piktnaudžiauja tvirtindami, jog 
šie duomenys yra komerciškai jautrūs.

Pakeitimas 240
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei SGD arba saugojimo sistemos 
operatorius mano, kad dėl 
konfidencialumo priežasčių jis neturi 
teisės viešai paskelbti visus reikiamus 
duomenis, jis kreipiasi į kompetentingas 
institucijas dėl leidimo riboti informacijos 
apie konkretų tašką ar taškus skelbimą.
Kompetentingos institucijos, įvertinusios 
konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba 
atsisako jį išduoti, pirmiausia 
atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą 
komercinį konfidencialumą ir tikslą 
sukurti konkurencingą dujų vidaus rinką. 
Jei leidimas išduodamas, turimi 
saugojimo ir (arba) SGD įrenginių 
pajėgumai skelbiami nenurodant 
kiekybinių duomenų, kurie pažeistų 
konfidencialumą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatoma procedūra, pagal kurią sprendžiami su SGD ir saugojimo 
veikla susijusių komercinių paslapčių klausimai. Turi būti nustatyta teisinga rinkos interesų ir 
komercinio konfidencialumo interesų pusiausvyra.
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Pakeitimas 241
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis Išbraukta.
Duomenų saugojimo reikalavimai 

sistemos operatoriams
Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo 
sistemos operatoriai ir SGD sistemos 
operatoriai užtikrina, kad penkerius 
metus nacionalinė reguliavimo institucija, 
nacionalinė konkurencijos institucija ir 
Komisija galėtų naudotis visa 6 bei 6a 
straipsniuose ir priedo 3 dalyje nurodyta 
informacija.“

Or. en

Pagrindimas

Taikant detalių duomenų saugojimo procedūras rinkos dalyviai negauna papildomos naudos.
Dėl šių procedūrų visi rinkos dalyviai tik susiduria su didesniu biurokratizmu ir patiria 
papildomas išlaidas. Visų duomenų viešas skelbimas yra nepriimtinas. Reguliavimo 
institucijos neskelbia duomenų, saugomų vadovaujantis duomenų saugojimo įpareigojimų, 
kadangi daugeliu atvejų šie duomenys yra konfidencialūs ir jautrūs.

Pakeitimas 242
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis Išbraukta.
Duomenų saugojimo reikalavimai 

sistemos operatoriams
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Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo 
sistemos operatoriai ir SGD sistemos 
operatoriai penkerius metus saugo visą 6 
bei 6a straipsniuose ir priedo 3 dalyje 
nurodytą informaciją ir prireikus pateikia 
ją nacionalinei reguliavimo institucijai, 
nacionalinei konkurencijos institucijai ir 
Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Detaillierte und langfristige Aufbewahrungsanforderungen haben für den Markt keinen 
Nutzen – im Gegenteil führen sie zu unnötiger Bürokratie bei der Berichterstattung und zu 
höheren Kosten für alle Marktteilnehmer. Noch Besorgnis erregender ist die aggregierte 
Veröffentlichung solcher Daten. Es ist nicht akzeptabel, dass Regulierungsbehörden dem 
Markt Daten zur Verfügung stellen dürfen, welche sie von Marktteilnehmern im Rahmen der 
Aufbewahrungsanforderungen erhalten haben. In den meisten Fällen handelt es sich um 
vertrauliche und sensible Informationen.

Pakeitimas 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo 
sistemos operatoriai ir SGD sistemos 
operatoriai užtikrina, kad penkerius metus 
nacionalinė reguliavimo institucija, 
nacionalinė konkurencijos institucija ir 
Komisija galėtų naudotis visa 6 bei 6a 
straipsniuose ir priedo 3 dalyje nurodyta 
informacija.“

Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo 
sistemos operatoriai ir SGD sistemos 
operatoriai užtikrina, kad trejus metus 
nacionalinė reguliavimo institucija, 
nacionalinė konkurencijos institucija ir 
Komisija galėtų naudotis visa 6 bei 6a 
straipsniuose ir priedo 3 dalyje nurodyta 
informacija.“

Or. de

Pagrindimas

Siekiant geresnės kontrolės trejų metų laikotarpis atrodo labiau tinkamas.
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Pakeitimas 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
6c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) Pridedamas toks straipsnis:
„6 b a straipsnis
Informacijos skelbimo apribojimai
Jei perdavimo sistemos tinklų, laikymo 
įtrenginių arba SGD įrenginių 
operatorius mano, kad dėl 
konfidencialumo priežasčių nėra 
pateisinama skelbti visus reikalingus 
duomenis, jis kreipiasi į kompetentingą 
instituciją dėl leidimo riboti informacijos 
apie konkretų tašką ar taškus skelbimą.
Atsakinga tarnyba suteikia arba atsisako 
suteikti leidimą remiantis kiekvienu 
atskiru atveju, ypač atsižvelgiant į teisėtos 
verslo paslapčių apsaugos būtinybę ir 
visuomeninį tokio paskelbimo interesą.
Leidimas nesuteikiamas, jei trys ar 
daugiau tinklo naudotojų turi sutartyje 
numatytų pajėgumų tame pačiame taške.

Or. de

Pagrindimas

Pavieniais atvejais paskelbimas gali prieštarauti nacionalinėms duomenų apsaugos 
nuostatoms arba pakenkti  konkurencijai atviros gamtinių dujų rinkos tikslams. Todėl atrodo 
esant tinkama išimties atveju leisti atlikti patikrinimus kiekvienu atskiru atveju.



PE404.708v01-00 66/84 AM\717804LT.doc

LT

Pakeitimas 245
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„2. Kad tinklo naudotojai galėtų laiku 
imtis taisomųjų veiksmų, perdavimo 
sistemos operatoriai laiku pateikia 
pakankamai patikimos kompiuterinės 
informacijos apie tinklo naudotojų padėtį 
balansavimo atžvilgiu. 
Suteiktos informacijos lygis atitinka 
perdavimo sistemos operatoriaus turimos 
informacijos lygį ir atsiskaitymo 
laikotarpį, už kurį skaičiuojami 
disbalanso mokesčiai. 
Tokia informacija teikiama nemokamai.“

Or. de

Pakeitimas 246
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Kad tinklo naudotojai galėtų laiku imtis 
taisomųjų veiksmų, perdavimo sistemos 
operatoriai laiku pateikia pakankamai 
patikimos kompiuterinės informacijos apie 
tinklo naudotojų padėtį balansavimo 
atžvilgiu.

„2. Kad tinklo naudotojai galėtų laiku imtis 
taisomųjų veiksmų, perdavimo sistemos 
operatoriai laiku tinklo naudotojams
pateikia pakankamai patikimos 
kompiuterinės informacijos apie kiekvieno
jų padėtį balansavimo atžvilgiu 
nepažeisdami atskirų naudotojų sąskaitų 
konfidencialumo.

Suteiktos informacijos lygis atitinka Suteikta informacija atitinka perdavimo 
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perdavimo sistemos operatoriaus turimos 
informacijos lygį ir atsiskaitymo laikotarpį, 
už kurį skaičiuojami disbalanso mokesčiai.

sistemos operatoriaus turimą informaciją
ir atsiskaitymo laikotarpį, už kurį 
skaičiuojami disbalanso mokesčiai.“

Tokia informacija teikiama nemokamai.“

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo ir konfidencialumo reikalavimai turi būti suderinti.

Pakeitimas 247
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad tinklo naudotojai galėtų laiku imtis 
taisomųjų veiksmų, perdavimo sistemos 
operatoriai laiku pateikia pakankamai 
patikimos kompiuterinės informacijos apie 
tinklo naudotojų padėtį balansavimo 
atžvilgiu. Suteiktos informacijos lygis 
atitinka perdavimo sistemos operatoriaus 
turimos informacijos lygį ir atsiskaitymo 
laikotarpį, už kurį skaičiuojami disbalanso 
mokesčiai. 

2. Kad tinklo naudotojai galėtų laiku imtis 
taisomųjų veiksmų, perdavimo sistemos 
operatoriai laiku pateikia pakankamai 
patikimos kompiuterinės informacijos apie 
tinklo naudotojų padėtį balansavimo 
atžvilgiu. Suteiktos informacijos lygis 
atitinka perdavimo sistemos operatoriaus 
turimos informacijos lygį ir atsiskaitymo 
laikotarpį, už kurį skaičiuojami disbalanso 
mokesčiai.

Tokia informacija teikiama nemokamai.

Or. de

Pakeitimas 248
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
7 straipsnio 4–6 dalys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 4,5 ir 6 dalys išbraukiamos. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti galiojančio dujų reglamento 4, 5 ir 6 dalis. 

Pakeitimas 249
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
7 straipsnio 4–6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 4, 5 ir 6 dalys išbraukiamos. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

4, 5 ir 6 reglamento Nr. 1775/2005 dalys sukuria tinklo vartotojams paskatą kaip galima 
labiau subalansuoti savo įleidimą ir išleidimą. Tai yra būtina tinklo stabilumui užtikrinti. Be 
to, dėl tinklo disbalanso atsiradusios išlaidos perkeliamos visiems tinklo vartotojams. Dėl to 
kyla kaina galutiniam vartotojui. Disbalanso mokesčių tinkamumą nustato nacionalinės 
reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 250
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas perdavimo sistemos, laikymo 
sistemos ir SGD sistemos operatorius imasi 

Kiekvienas perdavimo sistemos, laikymo 
sistemos ir SGD sistemos operatorius imasi 
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pagrįstų veiksmų, kad būtų sudarytos 
sąlygos laisvai prekybai teisėmis naudotis 
pajėgumais ir būtų palengvinta tokia 
prekyba. Kiekvienas operatorius parengia 
suderintas sutartis dėl transportavimo, SGD 
įrenginių bei saugyklų ir pirminėje rinkoje 
taikomas procedūras, kad būtų palengvinta
antrinė prekyba pajėgumais, ir pripažįsta 
pirminių teisių naudotis pajėgumais 
perdavimą, kai apie jį praneša sistemos 
naudotojai.

pagrįstų veiksmų, kad būtų sudarytos 
sąlygos laisvai prekybai teisėmis naudotis 
pajėgumais ir būtų palengvinta tokia 
prekyba. Prekyba vykdoma pagal 
skaidrumo ir nediskriminacijos principus.
Kiekvienas operatorius parengia suderintas 
sutartis dėl transportavimo, SGD įrenginių 
bei saugyklų ir pirminėje rinkoje taikomas 
procedūras, kad būtų palengvinta antrinė 
prekyba pajėgumais, ir pripažįsta pirminių 
teisių naudotis pajėgumais perdavimą, kai 
apie jį praneša sistemos naudotojai.

Or. ro

Justification

Skaidrumo ir nediskriminacijos principai užtikrina vienodas sąlygas visiems operatoriams ir 
garantuoja vartotojų teisių apsaugą.

Pakeitimas 251
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
8a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Mažmeninės rinkos

Siekdamos palengvinti tinkamai 
veikiančių ir skaidrių tarpvalstybinių 
mažmeninių rinkų formavimąsi regiono ir 
Bendrijos mastu, valstybės narės 
užtikrina, kad perdavimo sistemos 
operatorių, paskirstymo sistemos 
operatorių, tiekimo įmonių, vartotojų ir, 
prireikus, kitų rinkos dalyvių vaidmenys 
bei pareigos būtų apibrėžti atsižvelgiant į 
sutartines priemones, įsipareigojimus 
vartotojams, keitimosi duomenimis ir 
atsiskaitymo taisykles, duomenų 
nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir 

Išbraukta.
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pateikti skaitiklių duomenis.  
Šios taisyklės paskelbiamos, parengiamos 
taip, kad būtų suderintos galimybės 
pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu, 
ir persvarstomos reguliavimo institucijų.“

Or. de

Pagrindimas

Mažmeninės rinkos neturi nieko bendro su tinklais. Jos yra veikiamos dujų rinkos sektoriaus 
konkurencijos, taigi joms taikoma konkurencinė teisė. Mažmeninę rinką priežiūri už 
konkurenciją atsakingos tarnybos.

Pakeitimas 252
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
8a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių 
ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių
rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos 
mastu, valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorių, 
paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo 
įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos 
dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų 
apibrėžti atsižvelgiant į sutartines 
priemones, įsipareigojimus vartotojams, 
keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių duomenis.

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių 
ir skaidrių rinkų formavimąsi regiono ir 
Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, 
kad perdavimo sistemos operatorių, 
paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo 
įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos 
dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų 
apibrėžti atsižvelgiant į sutartines 
priemones, įsipareigojimus vartotojams, 
keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių duomenis.

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

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

Pagrindimas

Tikslas suderinti tarpvalstybines mažmenines rinkas nėra būtinas siekiant plėtoti gerai 
veikiančias regionines ir Bendrijos didmenines rinkas, kurioms ir toliau turėtų būti teikiama 
pirmenybė. Reikėtų visiškai įvertinti šio reguliavimo tikslo pasekmes ir nuodugniai 
išanalizuoti išlaidas bei naudą, kadangi tikėtina, jog bus patiriamos didelės išlaidos, 
viršijančios naudą.

Pakeitimas 253
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
8a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių 
ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių 
rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos 
mastu, valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorių, 
paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo 
įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos 
dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų 
apibrėžti atsižvelgiant į sutartines 
priemones, įsipareigojimus vartotojams, 
keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių duomenis. 

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių 
ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių 
rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos 
mastu, valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorių ir
paskirstymo sistemos operatorių 
vaidmenys bei pareigos būtų apibrėžti 
atsižvelgiant į sutartines priemones, 
įsipareigojimus vartotojams, keitimosi 
duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, 
duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą 
nuskaityti ir pateikti skaitiklių duomenis.

Šios taisyklės paskelbiamos, parengiamos
taip, kad būtų suderintos galimybės 
pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu, ir 
persvarstomos reguliavimo institucijų.“

Šios taisyklės paskelbiamos, parengiamos
taip, kad būtų suderintos galimybės 
pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu, ir 
persvarstomos reguliavimo institucijų.“

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas reguliuoja prieigą prie gamtinių dujų perdavimo tinklų. Taigi prekiautojų 
dujomis ir tiekimo įmonių įsipareigojimai vartotojams nėra šio reglamento tema.
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Pakeitimas 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
8a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios taisyklės paskelbiamos, parengiamos  
taip, kad būtų suderintos galimybės 
pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu, ir 
persvarstomos reguliavimo institucijų.“

Šios taisyklės parengiamos taip, kad būtų 
skatinamos ir užtikrinamos galimybės 
pasiekti vartotojus tarptautiniu mastu.
Taisyklės paskelbiamos jas patikrinus 
reguliavimo institucijoms. 

Or. de

Pagrindimas

Už mažmenines rinkas, o taip pat už pagrindines sąlygas ir už paskirstymo sistemos 
operatorius yra atsakingos valstybės narės. Panašiai kaip ir paslaugų rinkoje, prieiga prie 
vartotojų tarptautiniu mastu gai būti užtikrinama ir be suderinimo Europos lygmeniu.

Pakeitimas 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
8a straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios taisyklės apima paskirstymo subjektų 
ir jų darbuotojų pajamų atsiejimą nuo 
galutiniams vartotojams parduotos 
energijos.

Or. en

Pagrindimas

Dujų paskirstymo lygmenyje itin svarbu, kad atitinkamomis kainomis būtų skatinamas 
veiksmingumas. Svarbiausia yra užkirsti kelią bet kokiems iškreiptiems interesams didinant 
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energijos vartojimą.

Pakeitimas 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 13a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) 9 straipsnio pavadinimas 
pakeičiamas taip:

„Tarpinio perdavimo sistemos 
operatoriaus kompensavimo mechanizmo 

gairės“

Or. en

Pagrindimas

Keičiant pavadinimą siekiama, kad jis nebūtų painiojamas su 2e straipsnyje minimomis 
gairėmis.

Pakeitimas 257
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išsami informacija apie duomenų 
teikimą ir techninės informacijos, būtinos 
tinklo naudotojams, kad jie galėtų įgyti 
veiksmingą teisę naudotis tinklu, 
apibrėžimą ir visų atitinkamų punktų, 
kuriems galioja skaidrumo reikalavimai, 
apibrėžimą, taip pat informaciją, kuri turi 
būti skelbiama apie visus atitinkamus 

c) išsami informacija apie duomenų 
teikimą ir su tinklais susijusios techninės 
informacijos, būtinos tinklo naudotojams, 
kad jie galėtų įgyti veiksmingą teisę 
naudotis tinklu, apibrėžimą ir visų 
atitinkamų punktų, kuriems galioja 
skaidrumo reikalavimai, apibrėžimą, taip 
pat informaciją, kuri turi būti skelbiama 
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punktus, bei šios informacijos skelbimo 
tvarkaraštį pagal 6 ir 6a straipsnius;

apie visus atitinkamus punktus, bei šios 
informacijos skelbimo tvarkaraštį pagal 6 ir 
6a straipsnius;

Or. de

Pagrindimas

Komisija, pagal reglamentą Nr. 1775/2005 turi teisę keisti įstatymų leidėjo patvirtintas 
gaires, tačiau neturi teisės pati jų tvirtinti. Straipsnis yra tolygus Komisijos įgaliojimui 
tvirtinti gaires, kurios Komisijos nuomone yra būtinos suderinimui. Bendro pobūdžio leidimas 
tvirtinti gaires siekiant vien tik suderinimo neatitinka demokratijos principo.

Pakeitimas 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies d–h punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) išsami informacija apie tarifų 
nustatymo metodiką pagal 3 straipsnį;

Išbraukta.

e) išsami informacija apie balansavimo 
taisykles pagal 7 straipsnį;
f) išsami informacija apie pirminėje 
rinkoje taikomą tvarką, kuria siekiama 
palengvinti antrinę prekybą pajėgumais, 
ir teisių į pirminius pajėgumus perdavimo 
tarp tinklo naudotojų tvarką pagal 8 
straipsnį;
g) išsami informacija, susijusi su 
mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a 
straipsnį;
h) išsami informacija 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytais klausimais. 

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomi įgaliojimai tvirtinti gaires reguliavimo procedūros su tikrinimu pagalba, 
stipriai apriboja Europos Parlamento teises ir todėl jiems negalima pritarti.
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Pakeitimas 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išsami informacija, susijusi su 
mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a 
straipsnį; 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Už reikalingą mažmeninės rinkos reglamentavimą atsakingomis lieka valstybės narės.

Pakeitimas 260
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išsami informacija, susijusi su 
mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a 
straipsnį; 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. Gamtinių dujų vidaus rinkos direktyvos 15 straipsnio 4 dalies pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimas 261
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išsami informacija, susijusi su 
mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas suderinti tarpvalstybines mažmenines rinkas nėra būtinas siekiant plėtoti gerai 
veikiančias regionines ir Bendrijos didmenines rinkas, kurioms turėtų būti teikiama 
pirmenybė šiame reglamente. Siūloma pažangioji patirtis mažmeninės prekybos srityje dažnai 
būna geriau nei formalios gairės, kurios daugiausia būna pagalbinės. Nors mes ir pritartume 
gairėms dėl dirbtinai žemų reguliuojamų tarifų panaikinimo, reguliuotojų galias gali varžyti 
nacionalinė teisė.

Pakeitimas 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

2c straipsnio 3 dalyje išvardyti klausimai neturėtų būti įtraukti į gaires, nurodytas 9 
straipsnyje.
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Pakeitimas 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimas tvirtinti gaires 2c straipsnio 3 daliai yra numatytas 2e straipsnio 3 dalyje.
Kadangi kitos 9 straipsnio 1 dalyje minimos gairės Komisijos gali būti tik pakeistos, tačiau 
negali būti patvirtintos, dėl nuoseklumo jų nereikia minėti 9 straipsnyje.

Pakeitimas 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose 
išvardytais klausimais susijusios gairės, 
skirtos perdavimo sistemos operatoriams, 
pateikiamos priede. 

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais 
klausimais susijusios gairės, skirtos 
perdavimo sistemos operatoriams, 
pateikiamos priede. Su 1 dalies a, b ir c 
punktuose išvardytais klausimais susijusios 
reikalingos gairės dėl laikymo sistemos 
operatorių ir SGD sistemos operatorių, o 
taip pat gairės, susijusios su 1 dalies d, e ir 
f punktuose išvardintais klausimais bus 
patvirtintos vėliau, vadovaujantis įprastine 
tvarka, kaip šio reglamento 2 priedas. 

Or. de
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Pagrindimas

Pasiūlymu užtikrinama, kad gaires patvirtins Parlamentas ir Taryba, vadovaujantis įprastine 
tvarka. Kompetencijos perdavimas Komisijai turėtų būti apribotas tik tokiais atvejais, kai gali 
tekti atlikti reikalingus derinimus. Komisija gaires laiko būtinomis norint pasiekti reglamente 
minimų tikslų, todėl šias gaires būtina patvirtinti reglamento apimtyje. Komisija turi teisę 
vadovaujantis nustatyta tvarka pateikti reikalingus papildymus.

Pakeitimas 265
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires ir priimti 
naujas 1 dalyje išvardytoms sritims skirtas 
gaires. Šios priemonės, kuriomis siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas, inter alia, jį 
papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.“ 

Komisija gali priimti gaires taikant 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą
siekiant užtikrinti, kad jos bus tinkamai 
įgyvendinamos visose valstybėse narėse. 
Papildomai Komisija gali paprašyti 
energiją reguliuojančių institucijų 
bendradarbiavimo agentūros (ACER) 
arba Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (ENTSO) ir Europos 
dujų perdavimo sistemos vartotojų tinklo 
(ENTSUG) pakeisti siūlomas gaires kaip 
minima 2 e straipsnio 3 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Komitologijos procedūros pagalba gairės būs padarytos  teisiškai privalomomis, o tai padės 
užtikrinti vienodą įgyvendinimą visoje Europoje. Gairių kūrimą reikėtų perleisti 
specialistams, kurie turi praktinės patirties.
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Pakeitimas 266
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires ir priimti 
naujas 1 dalyje išvardytoms sritims skirtas 
gaires. Ši priemonė, kuria siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
šio reglamento nuostatas jį papildant, 
priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Komisija, pagal reglamentą Nr. 1775/2005 turi teisę keisti įstatymų leidėjo patvirtintas 
gaires, tačiau neturi teisės pati jų tvirtinti. Straipsnis yra tolygus Komisijos įgaliojimui 
tvirtinti gaires, kurios Komisijos nuomone yra būtinos suderinimui. Bendro pobūdžio leidimas 
tvirtinti gaires siekiant vien tik suderinimo neatitinka demokratijos principo.

Pakeitimas 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires ir priimti 
naujas 1 dalyje išvardytoms sritims skirtas 
gaires. Ši priemonė, kuria siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. 

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires. Ši priemonė, 
kuria 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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Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu užtikrinama, kad gaires patvirtins Parlamentas ir Taryba, vadovaujantis įprastine 
tvarka. Kompetencijos perdavimas Komisijai turėtų būti apribotas tik tokiais atvejais, kai gali 
tekti atlikti reikalingus derinimus. Komisija gaires laiko būtinomis norint pasiekti reglamente 
minimų tikslų, todėl šias gaires būtina patvirtinti reglamento apimtyje. 

Pakeitimas 268
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keisdama pirmoje pastraipoje nurodytas 
gaires ir priimdama naujas 1 dalyje 
išvardytoms sritims skirtas gaires, 
Komisija pirmiausia turi atlikti poveikio 
įvertinimo tyrimą ir pasikonsultuoti su 
visomis šalimis, kurioms taikomos gairės, 
įskaitant tiekimo įmones, vartotojus, 
sistemos naudotojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, SGD sistemos ir laikymo 
sistemos operatorius, ir prašyti, kad 
dalyvautų Agentūra.

Or. fr

Pagrindimas

Jei Komisijos vykdymo įgaliojimai apims visą Reglamentą, būtų pageidautina numatyti 
skaidrumo ir konsultavimosi schemas (kaip tai daroma Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo atveju) ypač, kai tai susiję su labai techniniais klausimais, pvz., 
prisijungimu prie infrastruktūros.
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Pakeitimas 269
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei reikia, gavus Agentūros pasiūlymą 
pagal 2e straipsnio 1 dalį, Komisija gali 
priimti 2c straipsnio 3 ir 5 dalyse 
išvardintų sričių strategines gaires, kurios 
sudarytų pagrindą Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui 
parengti nuodugnų 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardintų techninių taisyklių projektą ir į 
2c straipsnio 5 dalį įtrauktą 10 metų 
investavimo plano projektą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal panašius pakeitimus dėl kodeksų ir investavimo planų 9 straipsnyje taip pat turėtų būti 
kalbama apie galimybę priimti strategines gaires.

Pakeitimas 270
Pervenche Beres

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
9 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei reikia, gavus Agentūros pasiūlymą 
pagal 2e straipsnio 1 dalį, Komisija gali 
priimti 2c straipsnio 3 ir 5 dalyse 
išvardintų sričių strategines gaires, kurios 
sudarytų pagrindą Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui 
parengti nuodugnų 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardintų techninių taisyklių projektą ir į 
2c straipsnio 5 dalį įtrauktą 10 metų 
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investavimo plano projektą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 2e straipsnyje nustatytą procedūrą 9 straipsnyje taip pat reikėtų numatyti 
galimybę pagal tokią pat Reglamente nustatytą procedūrą, taikytą priimant kitas gaires, 
priimti „Strategines gaires“. Todėl šis straipsnis buvo papildytas 3a dalimi. Šiame 
straipsnyje pateiktų gairių sąrašas turi būti išnagrinėtas atsižvelgiant į 11 sričių.

Pakeitimas 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2003/55/EB 25 straipsnį 
įsteigtos nacionalinės reguliavimo 
institucijos būtų kompetentingos 
veiksmingai užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, suteikdamos joms teisinę 
kompetenciją taikyti veiksmingas, 
įtikinančias ir proporcingas bausmes, 
kurias sudarytų 10 proc. sistemos 
operatoriaus apyvartos vidaus rinkoje 
arba operatoriaus licencijos atėmimas. 
Valstybės narės vėliausiai iki 2010 m. 
sausio 1 d. praneša tas nuostatas 
Komisijai, taip pat nedelsdamos praneša 
apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.“

Or. en

(Reglamento Nr. 1775/2005 13 straipsnio 1 dalis turi būti pakeista)

Pagrindimas

Iš dabartinės Reglamento Nr. 1775/2005 įgyvendinimo padėties matyti, kad esama trūkumų, 
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nes trūksta veiksmingų valstybių narių vykdomų sankcijų. Negali būti jokių derybų 
nesilaikymo atvejais ir reguliavimo institucijoms turėtų būti suteiktos galios, kad jos 
veiksmingai vykdytų savo vykdymo priežiūros įgaliojimus.

Pakeitimas 272
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 13 straipsnyje 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2003/55/EB 25 straipsnį 
įsteigtos nacionalinės reguliavimo 
institucijos būtų kompetentingos 
veiksmingai užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, suteikdamos joms teisinę 
kompetenciją taikyti veiksmingas, 
įtikinančias ir proporcingas bausmes. 
Valstybės narės vėliausiai iki 2010 m. 
sausio 1 d. praneša tas nuostatas 
Komisijai, taip pat nedelsdamos praneša 
apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.“

Or. en

(Keičiama Reglamento Nr. 1775/2005 13 straipsnio 1 dalis)

Pagrindimas

Iš dabartinio Reglamento Nr. 1775/2005 įgyvendinimo matyti, kad esama trūkumų, nes 
trūksta veiksmingų valstybių narių vykdomų sankcijų. Madrido forume buvo išsakytas didelis 
susirūpinimas dėl to, kad reguliavimo institucijos menkai naudojasi savo įgaliojimais taikyti 
sankcijas už Reglamento reikalavimų nesilaikymą. Negali būti jokių derybų nesilaikymo 
atvejais ir reguliavimo institucijoms turėtų būti suteiktos galios, kad jos veiksmingai vykdytų 
savo vykdymo priežiūros įgaliojimus.
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Pakeitimas 273
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 13 straipsnyje 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2003/55/EB 25 straipsnį 
įsteigtos nacionalinės reguliavimo 
institucijos būtų kompetentingos 
veiksmingai užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi, suteikdamos joms teisinę 
kompetenciją taikyti veiksmingas, 
įtikinančias ir proporcingas bausmes.
Valstybės narės vėliausiai iki 2010 m. 
sausio 1 d. praneša tas nuostatas 
Komisijai, taip pat nedelsdamos praneša 
apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos Energetikos reguliavimo institucijų tarybą iš dabartinės Reglamento Nr. 
1775/2005 įgyvendinimo padėties matyti, kad esama trūkumų, nes trūksta veiksmingų 
valstybių narių vykdomų sankcijų. Siekiant taikyti sankcijas už Reglamento reikalavimų 
nesilaikymą turėtų būti užtikrintas veiksmingas reguliavimo institucijų įgaliojimų vykdymas.


