
AM\717987LT.doc PE404.543v03-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2007/0196(COD)

10.4.2008

PAKEITIMAI
178 - 274

Pranešimo projektas
Romano Maria La Russa
(PE400.700v01-00)

dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))



PE404.543v03-00 2/117 AM\717987LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\717987LT.doc 3/117 PE404.543v03-00

LT

Pakeitimas 178
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2c dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
–5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Įterpiamas šis straipsnis:
„-5a straipsnis

Europinis solidarumas
1. Valstybės narės koordinuoja savo 
veiksmus, kad užtikrintų saugų, 
diversifikuotą ir efektyvų dujų tiekimą į 
Europos rinką. Valstybės narės 
bendradarbiauja šiose srityse:
(a) ekstremalios padėties nacionalinių 
priemonių, nurodytų Direktyvos 
2004/67/EB 8 straipsnyje, koordinavimas;
(b) jungiamųjų elektros energijos linijų ir 
gamtinių dujų vamzdynų nustatymas, o 
prireikus – jų diegimas ar 
modernizavimas;
(c) tarpusavio pagalbos teikimo sąlygos ir 
praktinės priemonės;
2. Valstybės narės bendradarbiauja 
rengiant ir įgyvendinant naujus 
jungiamųjų vamzdynų tarp valstybių 
narių, SGD įrenginių ir saugyklų 
projektus siekiant likviduoti izoliuotas 
rinkas – tai leis sukurti bendrą Europos 
dujų rinką.
3. Siekdamos užtikrinti Bendrosios 
Europos energetikos politikos 
įgyvendinimą, valstybės narės 
koordinuoja savo veiksmus, susijusius su 
trečiųjų šalių tiekėjais;
4. Komisija parengia technines ir 
ekonomines priemones prioritetiniam 
izoliuotų rinkų naujos infrastruktūros, 
jungiančios nacionalines valstybių narių 
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perdavimo sistemas, sukūrimui.“

Or. lt

Pakeitimas 179
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad užtikrintų saugų gamtinių dujų 
tiekimą vidaus rinkoje, valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos skatinti 
regioninį ir dvišalį solidarumą.

1. Kad užtikrintų saugų gamtinių dujų 
tiekimą vidaus rinkoje, valstybės narės, 
neužkraudamos rinkos dalyviams 
neproporcingos naštos, bendradarbiauja 
siekdamos skatinti regioninį ir dvišalį 
solidarumą.

Or. en

Pagrindimas

Solidarumo susitarimais turėtų būti užtikrinama, kad jais nebus iškreipiama rinka ir kad 
sąnaudomis ir konkurencija grindžiamos kainos bus taikomos ir didelės paklausos 
laikotarpiais.

Pakeitimas 180
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad užtikrintų saugų gamtinių dujų 
tiekimą vidaus rinkoje, valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos skatinti 
regioninį ir dvišalį solidarumą.

1. Kad užtikrintų saugų gamtinių dujų 
tiekimą vidaus rinkoje, valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos plėtoti 
jungiamuosius vamzdynus ir skatinti
regioninį ir dvišalį solidarumą.
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Or. lt

Pakeitimas 181
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaujama esant aplinkybėms, 
kurios sukelia ar per trumpą laiką gali 
sukelti didelį tiekimo sutrikimą, turintį 
įtakos valstybei narei. Bendradarbiaujama 
šiose srityse:

2. Bendradarbiaujama esant aplinkybėms, 
kurios sukelia ar per trumpą laiką gali 
sukelti didelį tiekimo sutrikimą, turintį 
įtakos valstybei narei.

(a) ekstremalios padėties nacionalinių 
priemonių, nurodytų Direktyvos 
2004/67/EB 8 straipsnyje, koordinavimas;
(b) jungiamųjų elektros energijos linijų ir 
gamtinių dujų vamzdynų nustatymas ir, 
prireikus, jų diegimas ar modernizavimas;
(c) tarpusavio pagalbos teikimo sąlygos ir 
praktinės priemonės.

Or. lt

Pakeitimas 182
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai teikiama informacija apie šį 
bendradarbiavimą.

3. Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
rinkos dalyviams teikiama informacija apie 
šį bendradarbiavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad nustatant šio bendradarbiavimo ir abipusės paramos 
taisykles ir (arba) gaires būtų laikomasi gero reglamentavimo ir skaidrumo principų.

Pakeitimas 183
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Taikant Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.

Pakeitimas 184
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti solidaraus 
regioninio bendradarbiavimo gaires. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 

Išbraukta.
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30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Gairės regioninio solidarumo srityje, mūsų nuomone, nereikalingos, nes šiame straipsnyje 
įtvirtintos nuostatos - esminės.

Pakeitimas 185
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Taikant komitologijos procedūrą norima riboti Europos Parlamento įtaką. Tokiu atveju 
svarbiems sprendimams dėl energijos vidaus rinkos kūrimo nebūtų taikoma demokratinė 
teisės aktų leidybos procedūra. Kadangi komitologijos procedūros rezultatai gali būti labai 
plataus pobūdžio ir tokiomis išsamiomis nuostatomis paliečiama paskirstymo sistemos 
operatoriams taikomų atskyrimo nuostatų esmė, šią procedūrą neabejotinai reikia atmesti.

Pakeitimas 186
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija priima solidaraus regioninio 
bendradarbiavimo gaires per vienus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 187
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija gali keisti solidaraus 
regioninio bendradarbiavimo gaires. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, pakeičiama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba naudodami tinkamas procedūras priimtų 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai dėl atitinkamų nuostatų 
derinimo.



AM\717987LT.doc 9/117 PE404.543v03-00

LT

Pakeitimas 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija, laikydamasi valstybių narių 
suverenių teisių į gamtinius išteklius, gali 
priimti solidaraus regioninio 
bendradarbiavimo gaires. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
šios direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. nl

Pagrindimas

Solidarumas gerai, bet kiekviena šalis turi išsaugoti savo gamtinių išteklių kontrolę.

Pakeitimas 189
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija gali priimti solidaraus 
regioninio ir europinio bendradarbiavimo 
gaires. Ši priemonė, kuria siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. lt
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Pakeitimas 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

1. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo.

2. Kai kelioms valstybėms narėms 
bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu 
iškyla didelių sunkumų, remdamasi 
bendru šių valstybių narių prašymu ir 
sutinkant visoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms, Komisija gali paskirti 
regioninį koordinatorių. 
3. Regioninis koordinatorius skatina 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
kitų kompetentingų valstybės institucijų, 
tinklų operatorių, dujų mainų vykdytojų, 
tinklo naudotojų ir suinteresuotųjų rinkos 
šalių regioninį bendradarbiavimą. 
Pirmiausia regioninis koordinatorius:
a) skatina naujas efektyvias investicijas į 
tinklų sujungimą. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda perdavimo sistemų 
operatoriams rengti jų regioninio 
sujungimo planą, padeda koordinuoti jų 
sprendimus dėl investicijų ir prireikus jų 
pralaidumo pripažinimo procedūrą;
b) skatina efektyviai ir saugiai naudoti 
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tinklus. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda koordinuoti 
perdavimo sistemos operatorių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
kitų kompetentingų nacionalinių valstybės 
institucijų veiksmus rengiant bendras 
paskirstymo ir apsaugos sistemas;
c) kasmet Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie 
regione pasiektą pažangą ir šiai pažangai 
galinčius trukdyti sunkumus ar kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Regioniniai koordinatoriai galėtų atlikti svarbų vaidmenį stiprinant valstybių narių dialogą, 
ypač dėl tarpvalstybinių investicijų.

Pakeitimas 191
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo
sistemų nuoseklumo. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje 
siekdamos bent regiono mastu integruoti 
nacionalines rinkas. Visų pirma jos skatina 
tinklo operatorių bendradarbiavimą regionų 
mastu, siekia sukurti konkurencingą 
vidaus rinką ir sudaryti geresnes sąlygas 
suderinti jų teisinę ir reguliavimo sistemą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad regioninis bendradarbiavimas padėtų sukurti suderinamą ir tikrai 
europinę rinką, tarpregioninio bendradarbiavimo reikėtų reikalauti ir iš reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros. Ši agentūra turėtų būti įgaliota teikti reikiamas 
rekomendacijas, padedančias integruoti rinką.

Pakeitimas 192
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo
sistemų nuoseklumo. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Valstybės narės ir jų nacionalinės 
reguliavimo institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu, siekia
sukurti konkurencingą vidaus rinką ir 
sudaro geresnes sąlygas suderinti jų 
teisinę ir reguliavimo sistemą. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Or. en

Pagrindimas

Regioniniu bendradarbiavimu galėtų būti skatinama rinkos integracija ir kuriama 
konkurencinga Europos rinka. Siekiant užtikrinti, kad regioninis bendradarbiavimas padėtų 
sukurti suderinamą ir tikrai europinę rinką, tarpregioninio bendradarbiavimo reikėtų 
reikalauti ir iš reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros. Bet koks regioninių rinkų formavimas 
neturi tapti išimtinis – turi būti sukurta aiški šių rinkų reguliavimo sistema.
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Pakeitimas 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Valstybės narės ir jų nacionalinės 
reguliavimo institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu, siekia
sukurti konkurencingą vidaus rinką ir 
sudaro geresnes sąlygas suderinti jų 
teisinę ir reguliavimo sistemą. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Or. en

Pagrindimas

Regioniniu bendradarbiavimu galėtų būti skatinama rinkos integracija ir kuriama 
konkurencinga Europos rinka. Siekiant užtikrinti, kad bendradarbiavimas padėtų sukurti 
suderinamą ir tikrai europinę rinką, tarpregioninio bendradarbiavimo reikėtų reikalauti ir iš 
reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros. Ši agentūra turėtų būti įgaliota teikti reikiamas 
rekomendacijas, padedančias integruoti rinką. Bet koks regioninių rinkų formavimas neturi 
tapti išimtinis – turi būti sukurta aiški šių rinkų reguliavimo sistema.

Pakeitimas 194
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma, 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
jų teisinės bei reguliavimo sistemų 
nuoseklumo. Geografinis regionas, 
kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Valstybės narės ir reguliavimo institucijos
bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos 
bent regiono mastu integruoti nacionalines 
rinkas. Visų pirma, jos užtikrina tinklo 
operatorių bendradarbiavimą regionų 
mastu su tikslu įgyvendinti konkurencingą 
Europos rinką ir palengvina jų teisinės bei 
reguliavimo sistemų harmonizavimą. 
Geografinis regionas, kuriame vykdomas 
regioninis bendradarbiavimas, atitinka 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Or. lt

Pakeitimas 195
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis regionas, 
kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir 
užtikrina teisinės bei nacionalinių 
reguliavimo sistemų nuoseklumą. Be to, 
valstybės narės užtikrina minimalų 
sujungimo lygį tarp kaimyninių valstybių 
narių. Geografinis regionas, kuriame 
vykdomas regioninis bendradarbiavimas, 
atitinka pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2h straipsnio 3 dalį 
Komisijos apibrėžtus geografinius 
regionus.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sukurti tikrą dujų vidaus rinką, tarp valstybių narių turi būti pakankamai sujungimo 
vietų. Be to, daugiau sujungimo vietų taip pat didins tiekimo patikimumą.

Pakeitimas 196
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai kelioms valstybėms narėms 
bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu 
iškyla didelių sunkumų, sutinkant visoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms, 
Komisija gali paskirti regioninį 
koordinatorių. Regioninis koordinatorius 
skatina reguliavimo institucijų ir kitų 
kompetentingų valstybės institucijų, tinklų 
operatorių, energijos mainų vykdytojų, 
tinklo naudotojų ir suinteresuotųjų rinkos 
šalių regioninį bendradarbiavimą. 
Pirmiausia regioninis koordinatorius:
a) skatina naujas efektyvias investicijas į 
tinklų sujungimą. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda perdavimo sistemų 
operatoriams rengti jų regioninio 
sujungimo planą, padeda koordinuoti jų 
sprendimus dėl investicijų ir prireikus jų 
pralaidumo pripažinimo procedūrą;
b) skatina efektyviai ir saugiai naudoti 
tinklus. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda koordinuoti 
perdavimo sistemos operatorių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
kitų kompetentingų nacionalinių valstybės 
institucijų veiksmus rengiant bendras 
paskirstymo ir apsaugos sistemas;
c) kasmet Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie 
regione pasiektą pažangą ir šiai pažangai 
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galinčius trukdyti sunkumus ar kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Įsteigus regioninį koordinatorių būtų skatinamas regioninis bendradarbiavimas.

Pakeitimas 197
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1a. Agentūra bendradarbiauja su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir atskirtais perdavimo sistemos 
operatoriais (remdamasi III skyriumi) 
siekdama užtikrinti regionų reguliavimo 
sistemų suartėjimą turint tikslą sukurti 
konkurencingą vidaus rinką. Kai 
Agentūra mano, kad reikia privalomų šio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
atitinkamas rekomendacijas. Regioninėse 
rinkose Agentūra tampa atskaitinga 
reguliavimo institucija.“

Or. en

Pakeitimas 198
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Įterpiamas šis straipsnis:
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„6a straipsnis
Vertikalios integracijos įmonės
Siekdamos laiduoti perdavimo sistemos 
operatorių nepriklausomumą, valstybės 
narės užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieni metai] vertikalios 
integracijos įmonės atitiktų 7 straipsnio 
1 dalies a-d punktų ir 9 straipsnio 
nuostatas arba 9b straipsnio nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Turi būti įvestas alternatyvus perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumo 
integruotoje įmonėje užtikrinimo būdas.

Pakeitimas 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio –1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„–1. Siekdamos laiduoti perdavimo 
sistemos operatorių nepriklausomumą, 
valstybės narės užtikrina, kad nuo 
[perkėlimo į nacionalinę teisę datos, prie 
kurios pridedami vieni metai] vertikalios 
integracijos įmonės atitiktų 7 straipsnio 
1 dalies a-d punktų ir 9 straipsnio arba 
9b straipsnio nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu veiksmingas ir našus atskyrimas įtraukiamas kaip alternatyva nuosavybės 
atskyrimo ir nepriklausomo sistemos operatoriaus koncepcijoms. Juo užtikrinamas praktinis 
nepriklausomų sistemos operatorių atskyrimas nepažeidžiant nuosavybės teisės ir 
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nepriverčiant parduoti nei perdavimo sistemos, nei energijos gamybos įmonių.

Pakeitimas 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio –1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„–1. Siekdamos laiduoti perdavimo 
sistemos operatorių nepriklausomumą, 
valstybės narės užtikrina, kad nuo 
[perkėlimo į nacionalinę teisę datos, prie 
kurios pridedami vieni metai] vertikalios 
integracijos įmonės atitiktų 7 straipsnio 
1 dalies a-d punktų ir 9 straipsnio 
nuostatas arba 9b straipsnio nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu veiksmingas ir našus teisinis atskyrimas įtraukiamas kaip alternatyva 
nuosavybės atskyrimo ir nepriklausomo sistemos operatoriaus koncepcijoms. Juo 
užtikrinamas praktinis nepriklausomų sistemos operatorių atskyrimas nepažeidžiant 
nuosavybės teisės ir nepriverčiant parduoti nei perdavimo sistemos, nei energijos gamybos 
įmonių.

Pakeitimas 201
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„da) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės eksploatuoti perdavimo sistemos 
pagal valdymo sutartį arba kitu ne 
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nuosavybės būdu daryti jai įtakos, arba 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti 
įmonės, atliekančios kokią nors gamybos 
arba tiekimo funkciją, ar turėti bet kokią 
jos turto dalį ar naudotis kokiomis nors 
teisėmis tos įmonės atžvilgiu.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti nuosavybės atskyrimo nuostatas.

Pakeitimas 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali leisti taikyti nuo 1 
dalies b ir c punktų nukrypti leidžiančias 
nuostatas iki [perkėlimo į nacionalinę 
teisę data, prie kurios pridedami dveji 
metai], jeigu perdavimo sistemos 
operatorius nėra sudedamoji vertikalios 
integracijos įmonės dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai neaktualu sistemoje, kurioje visiškai atskirta nuosavybė.

Pakeitimas 203
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 4 dalis



PE404.543v03-00 20/117 AM\717987LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali leisti taikyti nuo 1 
dalies b ir c punktų nukrypti leidžiančias 
nuostatas iki [perkėlimo į nacionalinę 
teisę data, prie kurios pridedami dveji 
metai], jeigu perdavimo sistemos 
operatorius nėra sudedamoji vertikalios 
integracijos įmonės dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai neaktualu sistemoje, kurioje visiškai atskirta nuosavybė.

Pakeitimas 204
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali leisti taikyti nuo 1 
dalies b ir c punktų nukrypti leidžiančias 
nuostatas iki [perkėlimo į nacionalinę 
teisę data, prie kurios pridedami dveji 
metai], jeigu perdavimo sistemos 
operatorius nėra sudedamoji vertikalios 
integracijos įmonės dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai neaktualu sistemoje, kurioje visiškai atskirta nuosavybė.
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Pakeitimas 205
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Bendrajai įmonei gali priklausyti 
tik tos įmonės, kurios pagal 9a straipsnį 
patvirtinamos nepriklausomais sistemos 
operatoriais.

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Bendrajai įmonei negali priklausyti 
įmonės, kurios nevisiškai atitinka šio 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jokioms nevisiškai atskirtoms įmonėms neturi būti leidžiama veikti kaip perdavimo sistemos 
operatoriams.

Pakeitimas 206
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Bendrajai įmonei gali priklausyti 

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse.  Bendrajai įmonei negali 
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tik tos įmonės, kurios pagal 9a straipsnį 
patvirtinamos nepriklausomais sistemos 
operatoriais.

priklausyti įmonės, kurios nevisiškai 
atitinka šio straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jokioms nevisiškai atskirtoms įmonėms neturi būti leidžiama veikti kaip perdavimo sistemos 
operatoriams.

Pakeitimas 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Bendrajai įmonei gali priklausyti 
tik tos įmonės, kurios pagal 9a straipsnį 
patvirtinamos nepriklausomais sistemos 
operatoriais.

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Bendrajai įmonei negali priklausyti 
įmonės, kurios nevisiškai atitinka šio 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jokioms nevisiškai atskirtoms įmonėms neturi būti leidžiama veikti kaip perdavimo sistemos 
operatoriams.
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Pakeitimas 208
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatoriaus, kuris yra 
sudedamoji vertikalios integracijos įmonės 
dalis, ir to perdavimo sistemos darbuotųjų 
sukaupta 12 straipsnyje nurodyta 
komercinė neskelbtina informacija nebūtų 
perduodama įmonėms, vykdančioms bet 
kokias gamybos ar tiekimo funkcijas“.

6. Valstybės narės užtikrina:

a) kad perdavimo sistemos operatoriaus, 
kuris yra sudedamoji vertikalios 
integracijos įmonės dalis, ir to perdavimo 
sistemos darbuotųjų sukaupta 12 
straipsnyje nurodyta komercinė neskelbtina 
informacija nebūtų perduodama įmonėms, 
vykdančioms bet kokias energijos gamybos 
ar jos tiekimo funkcijas;

b) kad perdavimo sistemos operatoriai 
parengtų ir įgyvendintų atitikties 
programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacijai ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi skaidrumo reikalavimų. 
Programoje nustatomos konkrečios 
perdavimo sistemos operatoriaus 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas. Atitikimą šiems reikalavimams 
nepriklausomai prižiūri už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Nacionalinė 
reguliavimo institucija turi teisę imtis 
sankcijų, jei perdavimo sistemos 
operatorius atitikties programą 
įgyvendina netinkamai.
c) kad perdavimo sistemos operatoriai 
paskirtų pareigūną arba organą, kuris 
turi:
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i) prižiūrėti atitikties programos 
įgyvendinimą;
ii) parengti metinę atitikties ataskaitą ir ją 
pateikti nacionalinei reguliavimo 
institucijai;
iii) skelbti rekomendacijas dėl atitikties 
programos ir jos įgyvendinimo;
d) kad būtų užtikrintas, ypač darbo 
sutarties sąlygomis, už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingo pareigūno nepriklausomumas 
ir kad jis galėtų naudotis visomis 
svarbiomis perdavimo sistemos 
operatoriaus knygomis, įrašais ir biurais, 
taip pat visa informacija, kuri reikalinga, 
kad jis galėtų tinkamai atlikti savo 
pareigas.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti nuosavybės atskyrimo nuostatas.

Pakeitimas 209
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6a. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius ir jo 
akcininkai neatliktų jokių veiksmų, 
kenkiančių jo finansiniam pajėgumui 
įvykdyti savo pareigas nepaisant 
efektyvaus tinko eksploatavimo 
(finansinis atskyrimas).“

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti nuosavybės atskyrimo nuostatas.

Pakeitimas 210
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6a. Vertikalios integracijos įmonių 
veiklos rūšių atskyrimas neturi kelti dujų 
tarifų vartotojams padidėjimo bei kitų 
neigiamų socialinių pasekmių.“

Or. xm

Pakeitimas 211
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6a. Šio straipsnio nuostatos vienodai 
taikomos visiems perdavimo sistemos 
savininkams ir operatoriams, nesvarbu, 
kokia jų kilmės šalis.“

Or. en

Pagrindimas

Visiems ES veikiantiems perdavimo sistemos operatoriams turėtų būti taikomos tos pačios 
verslo taisyklės.
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Pakeitimas 212
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6a. Šio straipsnio nuostatos vienodai 
taikomos visiems perdavimo sistemos 
savininkams ir operatoriams, nesvarbu, 
kokia jų kilmės šalis.“

Or. en

Pakeitimas 213
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6b. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų 6 dalies b ir c punktų reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, inter alia, ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė priimti gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 7 straipsnio 6 dalies (naujos) reikalavimų.
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Pakeitimas 214
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7 straipsnio 6b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6b. Valstybės narės vykdo vertikaliai 
integruotų bendrovių veiklos rūšių 
atskyrimo proceso priežiūrą ir pateikia 
Komisijai ataskaitą apie pasiektą 
pažangą.“

Or. lt

Pakeitimas 215
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Nuosavybės atskyrimo ir nepriklausomo sistemos operatoriaus modelio srityje reikėjo sukurti 
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priemones, taikytinas integruotų įmonių iš trečiųjų šalių investicijoms, kad būtų užtikrinta, jog 
ir trečiųjų šalių įmonėms bus taikomi nuosavybės atskyrimo ir nepriklausomo sistemos 
operatoriaus koncepcijų reikalavimai. Kadangi nuosavybės atskyrimas ir nepriklausomo 
sistemos operatoriaus modelis – jau ne vienintelės galimybės, šių priemonių daugiau 
nebereikia.

Pakeitimas 216
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks pasiūlymas, kuriuo užkertamas kelias investicijoms iš trečiųjų šalių, lems mažesnę 
investicijų įvairovę ir galbūt net investicijų trūkumą, lėtesnį atviros veikiančios rinkos 
kūrimąsi, mažesnę sistemų įvairovę ir mažesnį jų lankstumą.

Pakeitimas 217
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas pakeičiamas nauja 7 straipsnio 7 dalimi. Bet koks pasiūlymas, kuriuo užkertamas 
kelias investicijoms iš trečiųjų šalių, lems mažesnę investicijų įvairovę ir galbūt net investicijų 
trūkumą, lėtesnį atviros veikiančios rinkos kūrimąsi, mažesnę sistemų įvairovę ir mažesnį jų 
lankstumą.

Pakeitimas 218
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
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būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje mažėjant dujų gamybai ir esant skubiam investicijų į dujų infrastruktūrą 
poreikiui užsienio investuotojams neturėtų būti užkertamas kelias investuoti į Europos 
infrastruktūrą.

Pakeitimas 219
Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi Europoje dujų gavyba mažėja ir skubiai reikia investicijų į dujų infrastruktūrą, 
negalima užkirsti kelio trečiųjų šalių gamintojų investicijoms. Visuotinai užkirtus kelią 
gamintojams investuoti į Europos dujų infrastruktūrą taptų visiškai neįmanoma įvykdyti 
gamintojų lygmens įsipareigojimo Europoje užtikrinti tiekimo patikimumą. Be to, tokie 
pasiūlymai kenkia ilgametei partnerystei su gamintojų šalimis.
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Pakeitimas 220
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi Europoje dujų gavyba mažėja ir skubiai reikia investicijų į dujų infrastruktūrą, 
negalima užkirsti kelio trečiųjų šalių gamintojų investicijoms. Visuotinai užkirtus kelią 
gamintojams investuoti į Europos dujų infrastruktūrą taptų visiškai neįmanoma įvykdyti 
gamintojų lygmens įsipareigojimo Europoje užtikrinti tiekimo patikimumą. Be to, tokie 
pasiūlymai kenkia ilgametei partnerystei su gamintojų šalimis.

Pakeitimas 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 

1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
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perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.

perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių, saugyklų ar laikymo sistemos 
operatorių, mazgų ar mazgų operatorių.

Or. en

Pagrindimas

Dujų saugyklos ir mazgai yra tokie pat gyvybiškai svarbūs dujų infrastruktūros elementai kaip 
ir perdavimo sistemos, todėl šiai infrastruktūrai irgi turėtų būti taikoma nuostata dėl trečiųjų 
šalių.

Pakeitimas 222
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, 
kuriuo siekiama sukurti bendrą 
investicijų į energetikos sektorių sistemą 
ir atverti trečiosios šalies energetikos 
rinką Sąjungoje įsikūrusioms 
bendrovėms, gali būti leidžiama nukrypti 
nuo 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiau išdėstyti Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimo sąvoką, kad ja vienareikšmiškai 
būtų nurodomas specialus susitarimas energetikos klausimais, kuriuo būtų numatyta teisingai 
laikytis teisinės valstybės principo ir Europos, ir išorės rinkose, taip pat būtų numatytas 
abipusiškumas ir nuosekli drausmė kaip investicijų apsauga.
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Pakeitimas 223
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, gali 
būti leidžiama nukrypti nuo 1 dalies.

2. Jeigu Bendrija pasirašo susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, 
kuriuo siekiama sukurti bendrą 
investicijų į energetikos sektorių sistemą 
ir atverti trečiosios šalies energetikos 
rinką Sąjungoje įsikūrusioms 
bendrovėms, gali būti leidžiama nukrypti 
nuo 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiau išdėstyti Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimo sąvoką, kad ja vienareikšmiškai 
būtų nurodomas specialus susitarimas energetikos klausimais, kuriuo būtų numatyta teisingai 
laikytis teisinės valstybės principo ir Europos, ir išorės rinkose, taip pat numatytas 
abipusiškumas. Todėl leidžiant trečiųjų šalių bendrovėms įeiti į Europos rinką tokia pat teisė 
patekti į rinką suteikiama Europos bendrovėms, norinčioms įeiti į šių trečiųjų šalių rinką.

Pakeitimas 224
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos operatorių 
paskyrimas ir sertifikavimas
1. Įmones, kurioms priklauso perdavimo 
sistema ir kurias nacionalinė reguliavimo 
institucija pagal toliau nurodytą 
sertifikavimo tvarką sertifikavo kaip 
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atitinkančias 7 straipsnio 1 dalies ir 7a 
straipsnio reikalavimus, valstybės narės 
patvirtina ir paskiria perdavimo sistemos 
operatoriais. Apie perdavimo sistemos 
operatorių paskyrimą pranešama 
Komisijai ir paskelbiama Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, prašymas sertifikuoti 
perdavimo sistemos savininką ar 
perdavimo sistemos operatorių, kurį pagal 
7a straipsnį kontroliuoja trečiosios šalies 
asmuo ar asmenys, atmetamas, nebent 
perdavimo sistemos savininkas ar 
perdavimo sistemos operatorius įrodo, kad 
joks operatorius, užsiimantis dujų gavybos 
ar tiekimo arba elektros energijos 
gamybos ar tiekimo veikla, arba trečioji 
šalis pažeidžiant 7 straipsnio 1 dalį 
tiesiogiai ar netiesiogiai negali daryti 
įtakos atitinkamam subjektui.
3. Perdavimo sistemos operatorius 
praneša reguliavimo institucijai apie bet 
kokį planuojamą sandorį, dėl kurio 
reikėtų iš naujo įvertinti atitiktį 7 
straipsnio 1 dalies arba 7a straipsnio 
reikalavimams.
4. Reguliavimo institucijos nuolat 
kontroliuoja, ar perdavimo sistemos 
operatoriai atitinka 7 straipsnio 1 dalies ir 
7a straipsnio reikalavimus. Kad užtikrintų 
atitiktį tiems reikalavimams, jos pradeda 
sertifikavimo procedūrą:
(a) gavusios perdavimo sistemos 
operatoriaus pranešimą pagal 3 dalį;
(b) savo iniciatyva, jeigu sužino, kad dėl 
planuojamo pasikeitimo, susijusio su 
teisėmis ar įtaka perdavimo sistemos 
savininkų ar perdavimo sistemos 
operatorių atžvilgiu, gali būti pažeisti 7 
straipsnio 1 dalies ar 7a straipsnio 
reikalavimai, arba turi pagrindo manyti, 
kad tie reikalavimai jau buvo pažeisti; 
arba
(c) gavusios pagrįstą Komisijos prašymą.
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5. Reguliavimo institucijos priima 
sprendimą dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus sertifikavimo per keturis 
mėnesius nuo perdavimo sistemos 
operatoriaus pranešimo arba Komisijos 
prašymo dienos. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui laikoma, kad perdavimo 
sistemos operatorius buvo sertifikuotas. 
Oficialus arba numanomas reguliavimo 
institucijos sprendimas gali įsigalioti tik 
užbaigus 6–9 dalyse nustatytą procedūrą 
ir tik tuo atveju, jei Komisija nepareiškia 
prieštaravimų.
6. Apie oficialų arba numanomą 
sprendimą dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus sertifikavimo reguliavimo 
institucija nedelsdama praneša Komisijai 
ir kartu pateikia atitinkamą informaciją 
apie šį sprendimą. 
7. Komisija nagrinėja pranešimą, kai tik jį 
gauna. Jei Komisija nustato, kad kyla 
pagrįstų abejonių, ar reguliavimo 
institucijos sprendimas atitinka 7 
straipsnio 1 dalies, 7a straipsnio arba 7b 
straipsnio 2 dalies reikalavimus, per du 
mėnesius nuo pranešimo gavimo ji 
nusprendžia pradėti nagrinėjimo 
procedūrą. Šiuo atveju Komisija 
reguliavimo institucijos ir atitinkamo 
perdavimo sistemos operatoriaus prašo 
pateikti pastabas. Jeigu Komisija 
pageidauja gauti papildomos 
informacijos, minėtą dviejų mėnesių 
laikotarpį galima pratęsti dar dviem 
mėnesiais, pradedant skaičiuoti nuo tos 
dienos, kai buvo gauta visa informacija.
8. Jei Komisija nusprendžia pradėti 
nagrinėjimo procedūrą, ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius nuo tokio sprendimo 
dienos ji priima galutinį sprendimą
(a) neprieštarauti reguliavimo institucijos 
sprendimui,
arba
(b) reikalauti, kad atitinkama reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų ar atšauktų 
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savo sprendimą, jei Komisija mano, kad 7 
straipsnio 1 dalies, 7a straipsnio ar 7b 
straipsnio 2 dalies reikalavimų nebuvo 
laikomasi. 
9. Jei Komisija per atitinkamai 7 ir 8 
dalyse nustatytus laikotarpius 
nenusprendžia pradėti nagrinėjimo 
procedūros arba nepriima galutinio 
sprendimo, laikoma, kad ji neprieštarauja 
reguliavimo institucijos sprendimui.
10. Reguliavimo institucija per keturias 
savaites įgyvendina Komisijos sprendimą 
iš dalies pakeisti ar atšaukti sertifikavimo 
sprendimą ir apie tai praneša Komisijai.
11. Reguliavimo institucijos ir Komisija 
gali pareikalauti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai ir įmonės, atliekančios bet 
kokias gavybos ar tiekimo funkcijas, 
pateiktų visą informaciją, būtiną šiame 
straipsnyje nustatytoms užduotims atlikti.
12. Reguliavimo institucijos ir Komisija 
užtikrina neskelbtinos komercinės 
informacijos konfidencialumą.
13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant 6–9 dalis. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl perdavimo sistemos operatorių, kurių nuosavybė atskirta, ir 
nepriklausomų sistemos operatorių sertifikavimo tvarkos yra per daug apsunkinantis ir 
biurokratiškas. Deramą atskyrimo taisyklių įgyvendinimą galima užtikrinti ir reguliavimo 
institucijoms nuolat stebint ir prižiūrint perdavimo sistemos operatorius.
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Pakeitimas 225
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant 6–9 dalis. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų nuspręsti ne Komisija, vadovaudamasi komitologijos procedūra. Tai turi būti 
sprendžiama bendru sprendimu.

Pakeitimas 226
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant 6–9 dalis. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Nuostatos dėl perdavimo sistemos operatorių paskyrimo ir sertifikavimo direktyvoje jau 
pakankamai įtvirtintos. Todėl įgaliojimai priimti gaires nebereikalingi.

Pakeitimas 227
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant 6–9 dalis. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

13. Komisija gali keisti gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant 6–9 dalis. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
pakeičiama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba naudodami tinkamas procedūras priimtų 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai dėl atitinkamų nuostatų 
derinimo.

Pakeitimas 228
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„13a. Šiame straipsnyje išdėstytos 
procedūros, ypač 2 dalyje nurodyti 
apribojimai, netaikomos pirmiau tiekimo 
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grandinėje esantiems vamzdynams, 
kuriais siekiama tik tiesiogiai sujungti 
dujų tiekimo kilmės šalių tinklus su 
Bendrijos teritorijoje esančiu paskirties 
tašku, ir jų vietoje pastatytiems naujiems 
vamzdynams.“

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama sertifikavimą taikyti pirmiau tiekimo grandinėje esantiems 
vamzdynams, kurių tiesioginis paskirties taškas yra Bendrijos teritorijoje. Didelius dujų 
gavybos ir transporto projektus paprastai įgyvendina tarptautiniai konsorciumai, kuriuose 
dalyvauja užsienio gavybos bendrovės.

Pakeitimas 229
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„13a. Šiame straipsnyje išdėstytos 
procedūros, ypač 2 dalyje nurodyti 
apribojimai, netaikomos pirmiau tiekimo 
grandinėje esantiems vamzdynams, 
kuriais siekiama tik tiesiogiai sujungti 
dujų tiekimo kilmės šalių tinklus su 
Bendrijos teritorijoje esančiu paskirties 
tašku, ir jų vietoje pastatytiems naujiems 
vamzdynams.“

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama sertifikavimą taikyti pirmiau tiekimo grandinėje esantiems 
vamzdynams, kurių tiesioginis paskirties taškas yra Bendrijos teritorijoje. Didelius dujų 
gavybos ir transporto projektus paprastai įgyvendina tarptautiniai konsorciumai, kuriuose 
dalyvauja užsienio gavybos bendrovės.
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Pakeitimas 230
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„13a. Šiame straipsnyje išdėstytos 
procedūros, ypač 2 dalyje nurodyti 
apribojimai, netaikomos pirmiau tiekimo 
grandinėje esantiems vamzdynams, 
kuriais siekiama tik tiesiogiai sujungti 
dujų tiekimo kilmės šalių tinklus su 
Bendrijos teritorijoje esančiu paskirties 
tašku, ir jų vietoje pastatytiems naujiems 
vamzdynams.“

Or. en

Pagrindimas

Dujų gavybos ir transporto projektus paprastai įgyvendina tarptautiniai konsorciumai, 
kuriuose dalyvauja užsienio gavybos bendrovės. Sertifikavimą taikant vamzdynams, kurių 
tiesioginis paskirties taškas yra Bendrijos teritorijoje, būtų stabdomos investicijos į dujų 
importą. Sertifikavimo turi būti reikalaujama tik tranzito ir vidaus dujų transporto 
infrastruktūrai – taip bus išvengta rizikos, kad užsienio vertikalios integracijos bendrovių 
kontrolė trukdys tinkamai rinkos raidai.

Pakeitimas 231
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7b straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„13a. Šiame straipsnyje išdėstytos 
procedūros, ypač 2 dalyje nurodyti 
apribojimai, netaikomos pirmiau tiekimo 
grandinėje esantiems vamzdynams, 
kuriais siekiama tik tiesiogiai sujungti 
dujų tiekimo kilmės šalių tinklus su 
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Bendrijos teritorijoje esančiu paskirties 
tašku, ir jų vietoje pastatytiems naujiems 
vamzdynams.“

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama sertifikavimą taikyti pirmiau tiekimo grandinėje esantiems 
vamzdynams, kurių tiesioginis paskirties taškas yra Bendrijos teritorijoje. Didelius dujų 
gavybos ir transporto projektus paprastai įgyvendina tarptautiniai konsorciumai, kuriuose 
dalyvauja užsienio gavybos bendrovės – daugeliu atvejų kai kurias šiuose projektuose 
dalyvaujančias bendroves kontroliuoja arba jose dalyvauja trečiosios šalys.

Pakeitimas 232
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/55/EB
7c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis Išbraukta.
Laikymo sistemos ir SGD sistemos 
operatorių paskyrimas
Laikotarpiui, kurį valstybės narės nustato 
atsižvelgdamos į veiksmingumą ir 
ekonominę pusiausvyrą, valstybės narės 
paskiria arba reikalauja, kad gamtinių 
dujų įmonės, kurioms priklauso saugyklos 
ar SGD įrenginiai, paskirtų vieną ar kelis 
sistemos operatorius.“

Or. en
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Pakeitimas 233
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(a) atsižvelgdamas į ekonomines sąlygas 
ir laikydamasis aplinkos apsaugos principų 
eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, 
patikimus ir veiksmingus perdavimo, 
laikymo ir (arba) SGD įrenginius ir skatina 
energijos vartojimo efektyvumą, 
mokslinius tyrimus bei inovacijas, ypač 
siekdamas, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinančios energijos šaltiniai ir 
diegiamos technologijos, kurias 
naudojant išmetama mažai anglies 
dioksido;“

„(a) atsižvelgdamas į ekonomines sąlygas 
ir laikydamasis aplinkos apsaugos principų
eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, 
patikimus ir veiksmingus perdavimo, 
laikymo ir (arba) SGD įrenginius.“

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo, laikymo ir (arba) SGD įrenginių operatorių funkcija – užtikrinti saugią, patikimą 
ir veiksmingą infrastruktūrą. Operatoriai negali pasiekti dar platesnio pobūdžio tikslų. Už 
juos atsakingos arba atitinkamos valstybės narės, arba kiti rinkos dalyviai.

Pakeitimas 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(a) atsižvelgdamas į ekonomines sąlygas 
ir laikydamasis aplinkos apsaugos principų 
eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, 
patikimus ir veiksmingus perdavimo, 
laikymo ir (arba) SGD įrenginius ir skatina 
energijos vartojimo efektyvumą, 

„(a) atsižvelgdamas į ekonomines sąlygas 
ir laikydamasis aplinkos apsaugos principų 
eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, 
patikimus ir veiksmingus perdavimo, 
laikymo ir (arba) SGD įrenginius ir šiems 
tikslams pasiekti skatina energijos 
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mokslinius tyrimus bei inovacijas, ypač 
siekdamas, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinančios energijos šaltiniai ir 
diegiamos technologijos, kurias 
naudojant išmetama mažai anglies 
dioksido;“

vartojimo efektyvumą, aktyvų tiek didelio 
masto atsinaujinančios energijos 
pajėgumų, tiek decentralizuotų energijos 
gamybos pajėgumų, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų integravimą;“

Or. en

Pagrindimas

Viena iš sistemos operatorių funkcijų – aktyviai integruoti atsinaujinančios energijos 
gamybos pajėgumus.

Pakeitimas 235
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 8 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis 
punktas:
„(da) renka perkrovos valdymo mokesčius 
ir sumas, mokamas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nurodytą tarpvalstybinių energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo 
sistemą, suteikia trečiajai šaliai prieigą ir 
ją valdo, o kai prieiga nesuteikiama, 
pateikia išsamius paaiškinimus –
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
tai kontroliuoti; atlikdami šiame 
straipsnyje numatytas funkcijas, 
perdavimo sistemos operatoriai 
pirmiausia atsižvelgia į naudą tam 
regionui, kuriame jie veikia.“

Or. en
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Pagrindimas

Šiame tekste išvardijama tam tikra veikla, kurią turi atlikti perdavimo sistemos operatoriai, 
tačiau reikia užtikrinti, kad prieigos nesuteikimo priežastys būtų nurodomos skaidriai.

Pakeitimas 236
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6b dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 8 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybės narės per nacionalines 
reguliavimo institucijas gali reikalauti, 
kad perdavimo sistemos operatoriai 
laikytųsi perdavimo sistemos, įskaitant 
sujungimo pajėgumus, priežiūros ir 
plėtros minimaliųjų reikalavimų.
Nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
turėtų būti suteikta plačių galių vartotojų 
apsaugai Sąjungoje užtikrinti.“

Or. en

Pagrindimas

Priimant sprendimus dėl techninės priežiūros pirmenybė turi būti teikiama vartotojų apsaugai 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikio galutiniams vartotojams. Šiuo metu daugelis 
nacionalinių reguliavimo institucijų neturi įgaliojimų rūpintis Europos vartotoju, tad visi 
sprendimai priimami atsižvelgiant tik į nacionalinį vartotoją; norint, kad pavyktų sukurti 
tikrai europinę energijos rinką, tai turės pasikeisti.

Pakeitimas 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(6b) 8 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybės narės per nacionalines 
reguliavimo institucijas gali reikalauti, 
kad perdavimo sistemos operatoriai 
laikytųsi perdavimo sistemos, įskaitant 
sujungimo pajėgumus, priežiūros ir 
plėtros minimaliųjų reikalavimų.
Nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
turėtų būti suteikta plačių galių vartotojų 
apsaugai Sąjungoje užtikrinti.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/55/EB 8 straipsnio 3 dalį įtraukiama keletas patikslinimų)

Pagrindimas

Priimant sprendimus dėl techninės priežiūros pirmenybė turi būti teikiama vartotojų apsaugai 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikio galutiniams vartotojams. Šiuo metu daugelis 
nacionalinių reguliavimo institucijų neturi įgaliojimų rūpintis Europos vartotoju, tad visi 
sprendimai priimami atsižvelgiant tik į nacionalinį vartotoją; norint, kad pavyktų sukurti 
tikrai europinę energijos rinką, tai turės pasikeisti.

Pakeitimas 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6c dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 4a-4h dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) 8 straipsnyje įterpiamos šios dalys:
„4a. Perdavimo sistemos operatoriai 
parengia dešimties metų tinklo plėtros 
planą bent kas dvejus metus. Jie imasi 
veiksmingų priemonių, kad būtų 
užtikrintas sistemos tinkamumas ir 
tiekimo patikimumas.
4b. Dešimties metų tinklo plėtros plane 
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visų pirma:
a) rinkos dalyviams parodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kuri turėtų būti 
sukurta per ateinančius dešimt metų;
b) nurodomos visos investicijos, dėl kurių 
jau priimti investavimo sprendimai ir 
nustatomos naujos investicijos, kurias 
reikėtų įgyvendinti per artimiausius trejus 
metus.
4c. Siekdamas parengti šį dešimties metų 
tinklo plėtros planą kiekvienas perdavimo 
sistemos operatorius pateikia hipotezes dėl 
gamybos, vartojimo ir keitimosi su kitomis 
šalimis raidos ir atsižvelgia į regionų ir 
Europos lygmenimis taikomus tinklo 
investicijų planus. Perdavimo sistemos 
operatorius šio plano projektą laiku 
pateikia kompetentingai nacionalinei 
institucijai.
4d. Kompetentinga nacionalinė institucija 
dėl projekto atvirai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais susijusiais tinklo 
naudotojais ir gali skelbti konsultacijų 
proceso rezultatus, ypač dėl galimo 
investicijų poreikio. 
4e. Kompetentinga nacionalinė institucija 
patikrina, ar dešimties metų tinklo plėtros 
planas apima visas konsultacijų metu 
numatytas reikalingas investicijas. 
Kompetentinga nacionalinė institucija 
gali įpareigoti perdavimo sistemos 
operatorių pakeisti savo planą.
4f. Kompetentinga nacionalinė institucija, 
taikant 24, 25 ir 26 straipsnius, gali būti 
nacionalinė reguliavimo institucija, kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija ar perdavimo sistemos 
operatorių paskirtas tinklo plėtros 
patikėtinis. Pastaruoju atveju perdavimo 
sistemos operatoriai pateikia savo įstatų, 
narių sąrašo ir savo darbo tvarkos 
taisyklių projektus kompetentingai 
nacionalinei valdžios institucijai tvirtinti.
4g. Jei perdavimo sistemos operatorius 
nepadaro investicijų, numatytų daryti per 
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ateinančius trejus metus 10 metų tinklo 
plėtros plane, valstybės narės užtikrina, 
kad reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija turėtų atitinkamų galių taikyti 
vieną iš toliau nurodytų priemonių:
a) visomis teisinėmis priemonėmis 
reikalauti, kad perdavimo sistemos 
operatorius vykdytų savo įsipareigojimus 
dėl investicijų panaudodamas savo 
finansinius išteklius; arba
b) skelbti konkursą nepriklausomiems 
investuotojams dėl reikiamų investicijų į 
perdavimo sistemą ir kartu sistemos 
operatorių įpareigoti:
– pritarti finansavimui iš trečiosios šalies,
– pritarti statybai iš trečiosios šalies arba 
suformuoti papildomas lėšas, ir
– valdyti tas papildomas lėšas.
Atitinkamas finansines programas tvirtina 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė institucija. 
Abiem atvejais numatoma galimybė 
koreguoti tarifus, kad būtų galima gauti 
šioms investicijoms padengti reikalingų 
pajamų.

4h. Kompetentinga nacionalinė institucija 
vykdo investicijų plano įgyvendinimo 
stebėseną ir įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais 8 straipsnio pakeitimais pirmiausia užtikrinama, kad į tinklą būtų investuojamos 
reikiamos lėšos, net ir prieš perdavimo sistemos operatorių valią, ir kad nebūtų galima 
atsisakyti prijungti prie tinklo. Jeigu perdavimo sistemos operatorius atsisakys padaryti 
konkrečias investicijas, numatytos dvi priemonės: arba kompetentinga valdžios institucija 
reikalauja, kad perdavimo sistemos operatorius investuotų, arba paskelbia konkursą.
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Pakeitimas 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6c dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a. Atlikdami savo funkcijas perdavimo 
sistemos operatoriai atsižvelgia į Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
patvirtintas technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo patvirtintus kodeksus 
įgyvendintų perdavimo sistemos operatoriai. Susiejus šiuos kodeksus su perdavimo sistemos 
operatorių funkcijomis, kaip apibrėžta dujų direktyvoje, iš esmės sustiprinamas teisinis 
kodeksų statusas ir atsisakoma vien savanoriško jų pobūdžio.

Pakeitimas 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6d dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Įterpiamas šis straipsnis:
„8a straipsnis
I. Veiksmingas ir našus perdavimo 
sistemų atskyrimas
Turtas, įrenginiai, darbuotojai ir tapatybė
1. Perdavimo sistemos operatoriai turi 
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turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t. y. pakankamai 
darbuotojų, fizinių ir finansinių išteklių, 
užtikrinančių įprastos su dujų perdavimu 
susijusios veiklos vykdymą, o svarbiausia:
(i) turtas, reikalingas įprastai su dujų 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, turi 
būti perdavimo sistemos operatoriaus 
nuosavybė;
(ii) perdavimo sistemos operatorius turi 
turėti darbuotojų, reikalingų įprastai su 
dujų perdavimu susijusiai veiklai vykdyti;
(iii) darbuotojai ir paslaugos iš bet kokių 
vertikalios integracijos įmonių arba šioms 
įmonėms, atliekančioms bet kokias 
gamybos ar tiekimo funkcijas, nuomojami 
tik tada, kai nėra jokių galimybių 
diskriminuoti, be to, turi būti gautas 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
leidimas, kad būtų išvengta konkurencijos 
iškraipymo ir interesų konflikto;
(iv) būsimiems investicijų projektams 
laiku skiriama pakankamai finansinių 
išteklių.
2. 1 dalyje nurodyta būtina įprasto dujų 
perdavimo verslo veikla apima bent:
– atstovavimą perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšius su trečiosiomis šalimis 
ir nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis,
– prieigos trečiajai šaliai suteikimą ir jos 
reguliavimą,
– prieigos mokesčių, perkrovos valdymo 
pajamų ir mokėjimų, mokamų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 3 
straipsnyje nurodytą tarpvalstybinių 
srautų perdavimo sistemos operatorių 
abipusiai taikomą kompensavimo sistemą, 
surinkimą,
– perdavimo sistemos eksploatavimą, 
priežiūrą ir plėtrą,
– investavimo planavimą, užtikrinantį 
ilgalaikę sistemos galimybę tenkinti 
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pagrįstą paklausą ir užtikrinti tiekimo 
patikimumą,
– teisines paslaugas,
– sąskaitybą ir IT paslaugas.
3. Perdavimo sistemos operatoriaus įmonė 
turi būti akcinė bendrovė.
4. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo, kaip bendrovės, tapatybę, 
kuri smarkiai skiriasi nuo vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas, 
tapatybės.
5. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą.
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir (arba) valdybos 
nepriklausomumas
6. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų valdybos narių 
skyrimo arba atleidimo prieš numatytą 
terminą arba bet kokie sprendimai dėl jų 
darbo sutarčių sudarymo arba 
nutraukimo prieš numatytą terminą 
perduodami nacionalinei reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei valdžios institucijai. Šie 
sprendimai ir sutartys tampa privalomais 
tik tuo atveju, jei per tris savaites nuo 
pranešimo gavimo reguliavimo institucija 
ar kita kompetentinga nacionalinė 
valdžios institucija nepasinaudoja veto 
teise. Veto teisė gali būti panaudota, jeigu 
paskyrimas arba atitinkamos sutarties 
sudarymas kelia rimtų abejonių dėl 
paskirto generalinio direktoriaus arba 
valdybos nario profesinio 
nepriklausomumo; jeigu šie asmenys 
atleidžiami prieš numatytą terminą ir su 
jais nutraukiamos sutartys, veto teisę 
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galima panaudoti tik tuo atveju, kai 
esama rimtų abejonių dėl šio sutarčių 
nutraukimo pagrindo ir motyvų.
7. Už perdavimo sistemos operatoriaus 
valdymą atsakingiems asmenims 
užtikrinama teisė reguliavimo institucijai 
arba kitai kompetentingai nacionalinei 
valdžios institucijai arba teismui paduoti 
apeliaciją dėl jų darbo sutarčių 
nutraukimo prieš numatytą terminą.
8. Pasibaigus darbo sutarčiai su 
perdavimo sistemos operatoriumi, 
generalinis direktorius ir (arba) valdybos 
narys negali dalyvauti jokio gamybą ar 
tiekimą vykdančios vertikalios integracijos 
įmonės padalinio veikloje ne mažiau kaip 
trejus metus.
9. Generalinis direktorius ir (arba) 
valdybos nariai negali turėti turtinių teisių 
vertikalios integracijos bendrovei 
priklausančioje įmonėje, išskyrus 
perdavimo sistemos operatorių, ir negali 
iš jos gauti jokios kompensacijos. 
Generalinio direktoriaus ir (arba) 
valdybos narių atlygis visiškai nepriklauso 
nuo vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonę) veiklos.
10. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
valdybos nariai negali būti tiesiogiai ar 
netiesiogiai atsakingi už kasdienę kitos 
vertikalios integracijos įmonės veiklą.
11. Nepažeidžiant minėtų nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
gamybos įmonės priimti sprendimus, 
susijusius su turtu, kuris reikalingas 
tinklams eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti.
Ši nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
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reglamentuoja 24c straipsnio nuostatos, 
pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač reikia 
užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė turėtų 
galimybę patvirtinti perdavimo sistemos 
operatoriaus metinį finansinį planą ar bet 
kokį lygiavertį dokumentą bei nustatyti 
savo pavaldžiosios bendrovės didžiausias 
įsiskolinimų ribas. Ši nuostata nesuteikia 
pagrindinei bendrovei teisės duoti 
nurodymus dėl kasdienės veiklos ar dėl 
atskirų sprendimų, susijusių su perdavimo 
dujotiekių statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
III. Stebėtojų taryba ir valdyba
12. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos ir valdybos pirmininkai 
nedalyvauja jokio gamybos ar tiekimo 
funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padalinio veikloje.
13. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybą ir valdybą sudaro 
mažiausiai penkeriems metams paskirti 
nepriklausomi nariai. Apie jų paskyrimą 
pranešama nacionalinei reguliavimo 
institucijai ar kitai kompetentingai 
nacionalinei valdžios institucijai ir jis 
tampa privalomu, taikant 6 dalyje 
aprašytas sąlygas.
14. Kaip numatyta 13 dalyje, perdavimo 
sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos ar 
valdybos narys laikomas nepriklausomu, 
jei jis neužsiima jokiu kitu bendru verslu 
ir niekaip kitaip nesusijęs su vertikalios 
integracijos įmonėmis, jas 
kontroliuojančiais akcininkais ir bet 
kurios iš jų administracija (dėl šių 
priežasčių kiltų interesų konfliktas) ir 
ypač, jei šis narys:
a) nedirbo nė viename gamybos ar 
tiekimo funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padalinyje per 
paskutinius penkerius metus iki jo 
paskyrimo stebėtojų tarybos ar valdybos 
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nariu;
b) neturi vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonę) ar jos dukterinių įmonių turto 
dalies ir negauna iš jos kompensacijų;
c) nepalaiko jokių reikšmingų verslo 
santykių su bet kuriuo energijos tiekimo 
funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padaliniu tol, kol jis 
paskirtas stebėtojų tarybos ar valdybos 
nariu;
d) nėra įmonės, kurioje vertikalios 
integracijos įmonė skiria stebėtojų tarybos 
ar valdybos narius, valdybos narys.
IV. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas
15. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatoriai parengtų 
ir įgyvendintų atitikties programą, 
nustatančią priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios perdavimo 
sistemos operatoriaus darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina nacionalinė 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija. Atitikimą programai 
nepriklausomai prižiūri už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas  pareigūnas. Nacionalinė 
reguliavimo institucija turi teisę imtis 
sankcijų, jei perdavimo sistemos 
operatorius atitikties programą 
įgyvendina netinkamai.
16. Perdavimo sistemos operatoriaus 
generalinis direktorius ar valdyba 
paskiria asmenį ar instituciją už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingu pareigūnu, kuriam pavedama:
i) prižiūrėti atitikties programos 
įgyvendinimą;
ii) parengti metinę ataskaitą, kurioje 
nurodomos priemonės, kurios bus 
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taikomos siekiant įgyvendinti atitikties 
programą, ir pateikti ją nacionalinei 
reguliavimo institucijai;
iii) skelbti rekomendacijas dėl atitikties 
programos ir jos įgyvendinimo;
17. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingo pareigūno 
nepriklausomumas visų pirma 
užtikrinamas jo darbo sutarties sąlygomis.
18. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas turi 
galimybę reguliariai kreiptis į vertikalios 
integracijos įmonės perdavimo sistemos 
operatoriaus stebėtojų tarybą arba 
valdybą ir nacionalines reguliavimo 
institucijas. 
19. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas dalyvauja 
visuose perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba valdybos 
posėdžiuose, kai nagrinėjami šie 
klausimai:
(i) prieigos ir prisijungimo prie tinklo 
sąlygos, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) Nr.
1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą;
(ii) perdavimo tinklo sistemos 
eksploatavimo, priežiūros, plėtros 
projektai ir investicijos į sujungimą;
(iii) energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas.
20. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad
stebėtojų tarybai arba valdybai nebūtų 
diskriminuojamai atskleista informacija 
apie gamintojų arba tiekėjų veiklą, kuri 
gali teikti komercinių pranašumų.
21. Už atitikties programos įgyvendinimo 
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priežiūrą atsakingas pareigūnas gali 
naudotis visomis svarbiomis perdavimo 
sistemos operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų atlikti savo 
pareigas.
Generalinis direktorius ar valdyba už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingą pareigūną paskiria ar 
atleidžia iš pareigų tik tuo atveju, jei tam 
pritaria reguliavimo institucija.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas veiksmingas atskyrimas nepažeidžiant nuosavybės teisės. 
Pradėjus taikyti nurodytas priemones bus užtikrintas struktūrinis ir finansinis perdavimo 
sistemos operatorių nepriklausomumas nuo vertikalios integracijos bendrovių gamybos 
padalinių. Perdavimo sistemos operatorių neutralumą kontroliuos nacionalinė reguliavimo 
institucija, už atitikties programos įgyvendinimo priežiūrą atsakingas pareigūnas ir 
auditorius. Kaip antrasis šio varianto ramstis reguliavimo institucijoms suteikiama galimybė 
taikyti veiksmingas sankcijas, kuriomis užtikrinama, kad perdavimo sistemos operatorius 
nebegalėtų užkirsti kelio investicijoms į tinklą.

Pakeitimas 241
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Nepriklausomi sistemos operatoriai

1. Jei įsigaliojus šiai direktyvai perdavimo 
sistema priklauso vertikalios integracijos 
įmonei, valstybės narės gali leisti nukrypti 
nuo 7 straipsnio 1 dalies su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
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integracijos įmonei, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, jokiu atveju negali 
būti trukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
2. Valstybė narė nepriklausomą sistemos 
operatorių gali patvirtinti ir paskirti tik 
tuo atveju, jeigu:
(a) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
atitinka 7 straipsnio 1 dalies b–d punktų 
reikalavimus;
(b) kandidatas į operatorius įrodo, kad jis 
turi reikiamų finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių užduotims pagal 8 
straipsnį vykdyti;
(c) kandidatas į operatorius įsipareigoja 
laikytis dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pasiūlė reguliavimo 
institucija;
(d) perdavimo sistemos savininkas įrodo, 
kad sugeba vykdyti 6 dalyje nustatytus 
įsipareigojimus. Šiuo tikslu jis pateikia 
visus sutarčių su įmone kandidate ir bet 
kokiu kitu svarbiu subjektu projektus;
(e) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
sugeba vykdyti įsipareigojimus pagal 2005 
m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų*, įskaitant 
bendradarbiavimą su perdavimo sistemos 
operatoriais Europos ir regiono mastu.
3. Įmones, kurias reguliavimo institucija 
sertifikavo kaip atitinkančias 7a 
straipsnio ir 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, valstybės narės patvirtina ir 
paskiria nepriklausomais sistemos 
operatoriais. Taikoma 7b straipsnyje 
nustatyta sertifikavimo tvarka.
4. Jeigu Komisija 7b straipsnyje nustatyta 
tvarka priima sprendimą ir nustato, kad 
reguliavimo institucija per du mėnesius to 
sprendimo neįvykdė, vadovaudamasi 
Agentūros siūlymu ir išklausiusi 
perdavimo sistemos savininko ir 
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perdavimo sistemos operatoriaus 
nuomonę Komisija per šešis mėnesius 5 
metų laikotarpiui paskiria nepriklausomą 
sistemos operatorių. Bet kuriuo metu 
perdavimo sistemos savininkas gali 
pasiūlyti reguliavimo institucijai 9 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 
paskirti naują nepriklausomą sistemos 
operatorių.
5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už teisių naudotis 
sistema suteikimą trečiosioms šalims ir tų 
teisių valdymą, įskaitant prieigos 
mokesčių ir perkrovos valdymo pajamų 
surinkimą, taip pat atsako už perdavimo 
sistemos eksploatavimą, techninę 
priežiūrą bei plėtrą ir įsipareigoja 
pasitelkus investicijų planavimą užtikrinti 
ilgalaikes sistemos galimybes patenkinti 
pagrįstą paklausą. Kai vykdoma tinklo 
plėtra, nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už naujos 
infrastruktūros planavimą (įskaitant 
leidimo išdavimo tvarką), statybą ir 
atidavimą eksploatuoti. Šiuo tikslu jis 
atlieka perdavimo sistemos operatoriaus 
funkcijas, laikydamasis šio skyriaus 
reikalavimų. Perdavimo sistemos 
savininkai negali būti atsakingi nei už 
trečiosios šalies teisių naudotis sistema 
suteikimą ir valdymą, nei už investicijų 
planavimą.
6. Jeigu paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkas:
(a) bendradarbiauja su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir padeda vykdyti 
jam pavestas užduotis, taip pat teikia jam 
visą reikiamą informaciją;
(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kuri suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
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finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama, ji 
konsultuojasi su turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;
(c) prisiima atsakomybę, susijusią su jam 
priklausančia ir nepriklausomo sistemos 
operatoriaus valdoma tinklo įranga, 
išskyrus atsakomybės dalį, susijusią su 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
užduotimis;
(d) suteikia garantijas, kad būtų lengviau 
finansuoti bet kokią tinklo plėtrą, išskyrus 
tas investicijas, dėl kurių pagal b punktą 
jis davė sutikimą, kad jas finansuotų bet 
kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant 
nepriklausomą sistemos operatorių.
7. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
reguliavimo institucija atitinkamai 
nacionalinei konkurencijos institucijai 
suteikiami visi reikiami įgaliojimai 
veiksmingai prižiūrėti, ar perdavimo 
sistemos savininkas laikosi įsipareigojimų 
pagal 6 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomų sistemos operatorių modelis lemia biurokratiją ir brangią administracinę 
kontrolę, todėl tai nėra perspektyvi visiško nuosavybės atskyrimo alternatyva.

Pakeitimas 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Nepriklausomi sistemos operatoriai

1. Jei įsigaliojus šiai direktyvai perdavimo 
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sistema priklauso vertikalios integracijos 
įmonei, valstybės narės gali leisti nukrypti 
nuo 7 straipsnio 1 dalies su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, jokiu atveju negali 
būti trukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
2. Valstybė narė nepriklausomą sistemos 
operatorių gali patvirtinti ir paskirti tik 
tuo atveju, jeigu:
(a) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
atitinka 7 straipsnio 1 dalies b–d punktų 
reikalavimus;
(b) kandidatas į operatorius įrodo, kad jis 
turi reikiamų finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių užduotims pagal 8 
straipsnį vykdyti;
(c) kandidatas į operatorius įsipareigoja 
laikytis dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pasiūlė reguliavimo 
institucija;
(d) perdavimo sistemos savininkas įrodo, 
kad sugeba vykdyti 6 dalyje nustatytus 
įsipareigojimus. Šiuo tikslu jis pateikia 
visus sutarčių su įmone kandidate ir bet 
kokiu kitu svarbiu subjektu projektus;
(e) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
sugeba vykdyti įsipareigojimus pagal 2005 
m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų*, įskaitant 
bendradarbiavimą su perdavimo sistemos 
operatoriais Europos ir regiono mastu.
3. Įmones, kurias reguliavimo institucija 
sertifikavo kaip atitinkančias 7a 
straipsnio ir 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, valstybės narės patvirtina ir 
paskiria nepriklausomais sistemos 
operatoriais. Taikoma 7b straipsnyje 
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nustatyta sertifikavimo tvarka.
4. Jeigu Komisija 7b straipsnyje nustatyta 
tvarka priima sprendimą ir nustato, kad 
reguliavimo institucija per du mėnesius to 
sprendimo neįvykdė, vadovaudamasi 
Agentūros siūlymu ir išklausiusi 
perdavimo sistemos savininko ir 
perdavimo sistemos operatoriaus 
nuomonę Komisija per šešis mėnesius 5 
metų laikotarpiui paskiria nepriklausomą 
sistemos operatorių. Bet kuriuo metu 
perdavimo sistemos savininkas gali 
pasiūlyti reguliavimo institucijai 9 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 
paskirti naują nepriklausomą sistemos 
operatorių.
5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už teisių naudotis 
sistema suteikimą trečiosioms šalims ir tų 
teisių valdymą, įskaitant prieigos 
mokesčių ir perkrovos valdymo pajamų 
surinkimą, taip pat atsako už perdavimo 
sistemos eksploatavimą, techninę 
priežiūrą bei plėtrą ir įsipareigoja 
pasitelkus investicijų planavimą užtikrinti 
ilgalaikes sistemos galimybes patenkinti 
pagrįstą paklausą. Kai vykdoma tinklo 
plėtra, nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už naujos 
infrastruktūros planavimą (įskaitant 
leidimo išdavimo tvarką), statybą ir 
atidavimą eksploatuoti. Šiuo tikslu jis 
atlieka perdavimo sistemos operatoriaus 
funkcijas, laikydamasis šio skyriaus 
reikalavimų. Perdavimo sistemos 
savininkai negali būti atsakingi nei už 
trečiosios šalies teisių naudotis sistema 
suteikimą ir valdymą, nei už investicijų 
planavimą.
6. Jeigu paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkas:
(a) bendradarbiauja su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir padeda vykdyti 
jam pavestas užduotis, taip pat teikia jam 
visą reikiamą informaciją;
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(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kuri suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama, ji 
konsultuojasi su turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;
(c) prisiima atsakomybę, susijusią su jam 
priklausančia ir nepriklausomo sistemos 
operatoriaus valdoma tinklo įranga, 
išskyrus atsakomybės dalį, susijusią su 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
užduotimis;
(d) suteikia garantijas, kad būtų lengviau 
finansuoti bet kokią tinklo plėtrą, išskyrus 
tas investicijas, dėl kurių pagal b punktą 
jis davė sutikimą, kad jas finansuotų bet 
kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant 
nepriklausomą sistemos operatorių.
7. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
reguliavimo institucija atitinkamai 
nacionalinei konkurencijos institucijai 
suteikiami visi reikiami įgaliojimai 
veiksmingai prižiūrėti, ar perdavimo 
sistemos savininkas laikosi įsipareigojimų 
pagal 6 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybės atskyrimas – tik viena iš galimybių užtikrinti 
nacionalinių perdavimo tinklų administratorių nepriklausomumą ir padidinti skaidrumą. Tai 
leistų nacionalinių perdavimo tinklų administratoriams veiksmingiau skatinti rinką. 
Nepriklausomo sistemos operatoriaus atveju nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybė ir 
komercinė veikla lieka tose pačiose rankose. Nors nacionalinė perdavimo veikla griežtai 
reguliuojama, atsiranda daugybė taisyklių.
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Pakeitimas 243
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Nepriklausomi sistemos operatoriai

1. Jei įsigaliojus šiai direktyvai perdavimo 
sistema priklauso vertikalios integracijos 
įmonei, valstybės narės gali leisti nukrypti 
nuo 7 straipsnio 1 dalies su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, jokiu atveju negali 
būti trukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
2. Valstybė narė nepriklausomą sistemos 
operatorių gali patvirtinti ir paskirti tik 
tuo atveju, jeigu:
(a) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
atitinka 7 straipsnio 1 dalies b–d punktų 
reikalavimus;
(b) kandidatas į operatorius įrodo, kad jis 
turi reikiamų finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių užduotims pagal 8 
straipsnį vykdyti;
(c) kandidatas į operatorius įsipareigoja 
laikytis dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pasiūlė reguliavimo 
institucija;
(d) perdavimo sistemos savininkas įrodo, 
kad sugeba vykdyti 6 dalyje nustatytus 
įsipareigojimus. Šiuo tikslu jis pateikia 
visus sutarčių su įmone kandidate ir bet 
kokiu kitu svarbiu subjektu projektus;
(e) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
sugeba vykdyti įsipareigojimus pagal 2005 
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m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų*, įskaitant 
bendradarbiavimą su perdavimo sistemos 
operatoriais Europos ir regiono mastu.
3. Įmones, kurias reguliavimo institucija 
sertifikavo kaip atitinkančias 7a 
straipsnio ir 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, valstybės narės patvirtina ir 
paskiria nepriklausomais sistemos 
operatoriais. Taikoma 7b straipsnyje 
nustatyta sertifikavimo tvarka.
4. Jeigu Komisija 7b straipsnyje nustatyta 
tvarka priima sprendimą ir nustato, kad 
reguliavimo institucija per du mėnesius to 
sprendimo neįvykdė, vadovaudamasi 
Agentūros siūlymu ir išklausiusi 
perdavimo sistemos savininko ir 
perdavimo sistemos operatoriaus 
nuomonę Komisija per šešis mėnesius 5 
metų laikotarpiui paskiria nepriklausomą 
sistemos operatorių. Bet kuriuo metu 
perdavimo sistemos savininkas gali 
pasiūlyti reguliavimo institucijai 9 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 
paskirti naują nepriklausomą sistemos 
operatorių.
5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už teisių naudotis 
sistema suteikimą trečiosioms šalims ir tų 
teisių valdymą, įskaitant prieigos 
mokesčių ir perkrovos valdymo pajamų 
surinkimą, taip pat atsako už perdavimo 
sistemos eksploatavimą, techninę 
priežiūrą bei plėtrą ir įsipareigoja 
pasitelkus investicijų planavimą užtikrinti 
ilgalaikes sistemos galimybes patenkinti 
pagrįstą paklausą. Kai vykdoma tinklo 
plėtra, nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už naujos 
infrastruktūros planavimą (įskaitant 
leidimo išdavimo tvarką), statybą ir 
atidavimą eksploatuoti. Šiuo tikslu jis 
atlieka perdavimo sistemos operatoriaus 
funkcijas, laikydamasis šio skyriaus 
reikalavimų. Perdavimo sistemos 
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savininkai negali būti atsakingi nei už 
trečiosios šalies teisių naudotis sistema 
suteikimą ir valdymą, nei už investicijų 
planavimą.
6. Jeigu paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkas:
(a) bendradarbiauja su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir padeda vykdyti 
jam pavestas užduotis, taip pat teikia jam 
visą reikiamą informaciją;
(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kuri suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama, ji 
konsultuojasi su turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;
(c) prisiima atsakomybę, susijusią su jam 
priklausančia ir nepriklausomo sistemos 
operatoriaus valdoma tinklo įranga, 
išskyrus atsakomybės dalį, susijusią su 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
užduotimis;
(d) suteikia garantijas, kad būtų lengviau 
finansuoti bet kokią tinklo plėtrą, išskyrus 
tas investicijas, dėl kurių pagal b punktą 
jis davė sutikimą, kad jas finansuotų bet 
kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant 
nepriklausomą sistemos operatorių.
7. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
reguliavimo institucija atitinkamai 
nacionalinei konkurencijos institucijai 
suteikiami visi reikiami įgaliojimai 
veiksmingai prižiūrėti, ar perdavimo 
sistemos savininkas laikosi įsipareigojimų 
pagal 6 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Nepriklausomų sistemos operatorių modelis lemia biurokratiją ir brangią administracinę 
kontrolę, todėl tai nėra perspektyvi visiško nuosavybės atskyrimo alternatyva.

Pakeitimas 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.

Nepriklausomi sistemos operatoriai

1. Jei įsigaliojus šiai direktyvai perdavimo 
sistema priklauso vertikalios integracijos 
įmonei, valstybės narės gali leisti nukrypti 
nuo 7 straipsnio 1 dalies su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, jokiu atveju negali 
būti trukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
2. Valstybė narė nepriklausomą sistemos 
operatorių gali patvirtinti ir paskirti tik 
tuo atveju, jeigu:
(a) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
atitinka 7 straipsnio 1 dalies b–d punktų 
reikalavimus;
(b) kandidatas į operatorius įrodo, kad jis 
turi reikiamų finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių užduotims pagal 8 
straipsnį vykdyti;
(c) kandidatas į operatorius įsipareigoja 
laikytis dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pasiūlė reguliavimo 
institucija;
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(d) perdavimo sistemos savininkas įrodo, 
kad sugeba vykdyti 6 dalyje nustatytus 
įsipareigojimus. Šiuo tikslu jis pateikia 
visus sutarčių su įmone kandidate ir bet 
kokiu kitu svarbiu subjektu projektus;
(e) kandidatas į operatorius įrodo, kad 
sugeba vykdyti įsipareigojimus pagal 2005 
m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų*, įskaitant 
bendradarbiavimą su perdavimo sistemos 
operatoriais Europos ir regiono mastu.
3. Įmones, kurias reguliavimo institucija 
sertifikavo kaip atitinkančias 7a 
straipsnio ir 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, valstybės narės patvirtina ir 
paskiria nepriklausomais sistemos 
operatoriais. Taikoma 7b straipsnyje 
nustatyta sertifikavimo tvarka.
4. Jeigu Komisija 7b straipsnyje nustatyta 
tvarka priima sprendimą ir nustato, kad 
reguliavimo institucija per du mėnesius to 
sprendimo neįvykdė, vadovaudamasi 
Agentūros siūlymu ir išklausiusi 
perdavimo sistemos savininko ir 
perdavimo sistemos operatoriaus 
nuomonę Komisija per šešis mėnesius 5 
metų laikotarpiui paskiria nepriklausomą 
sistemos operatorių. Bet kuriuo metu 
perdavimo sistemos savininkas gali 
pasiūlyti reguliavimo institucijai 9 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 
paskirti naują nepriklausomą sistemos 
operatorių.
5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už teisių naudotis 
sistema suteikimą trečiosioms šalims ir tų 
teisių valdymą, įskaitant prieigos 
mokesčių ir perkrovos valdymo pajamų 
surinkimą, taip pat atsako už perdavimo 
sistemos eksploatavimą, techninę 
priežiūrą bei plėtrą ir įsipareigoja 
pasitelkus investicijų planavimą užtikrinti 
ilgalaikes sistemos galimybes patenkinti 
pagrįstą paklausą. Kai vykdoma tinklo 
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plėtra, nepriklausomas sistemos 
operatorius atsako už naujos 
infrastruktūros planavimą (įskaitant 
leidimo išdavimo tvarką), statybą ir 
atidavimą eksploatuoti. Šiuo tikslu jis 
atlieka perdavimo sistemos operatoriaus 
funkcijas, laikydamasis šio skyriaus 
reikalavimų. Perdavimo sistemos 
savininkai negali būti atsakingi nei už 
trečiosios šalies teisių naudotis sistema 
suteikimą ir valdymą, nei už investicijų 
planavimą.
6. Jeigu paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkas:
(a) bendradarbiauja su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir padeda vykdyti 
jam pavestas užduotis, taip pat teikia jam 
visą reikiamą informaciją;
(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kuri suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama, ji 
konsultuojasi su turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;
(c) prisiima atsakomybę, susijusią su jam 
priklausančia ir nepriklausomo sistemos 
operatoriaus valdoma tinklo įranga, 
išskyrus atsakomybės dalį, susijusią su 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
užduotimis;
(d) suteikia garantijas, kad būtų lengviau 
finansuoti bet kokią tinklo plėtrą, išskyrus 
tas investicijas, dėl kurių pagal b punktą 
jis davė sutikimą, kad jas finansuotų bet 
kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant 
nepriklausomą sistemos operatorių.
7. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
reguliavimo institucija atitinkamai 
nacionalinei konkurencijos institucijai 
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suteikiami visi reikiami įgaliojimai 
veiksmingai prižiūrėti, ar perdavimo 
sistemos savininkas laikosi įsipareigojimų 
pagal 6 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomų sistemos operatorių modelis lemia biurokratiją ir brangią administracinę 
kontrolę, todėl tai nėra perspektyvi visiško nuosavybės atskyrimo alternatyva.

Pakeitimas 245
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei įsigaliojus šiai direktyvai perdavimo 
sistema priklauso vertikalios integracijos 
įmonei, valstybės narės gali leisti nukrypti 
nuo 7 straipsnio 1 dalies su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija.  Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, jokiu atveju negali būti 
trukdoma imtis veiksmų siekiant laikytis 7 
straipsnio 1 dalies reikalavimų.

1. Jei įsigaliojus šiai direktyvai perdavimo 
sistema priklauso vertikalios integracijos 
įmonei, valstybės narės gali leisti nukrypti 
nuo 7 straipsnio 1 dalies su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą tos 
valstybės narės sistemos operatorių, o tokį 
paskyrimą patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, jokiu atveju negali būti 
trukdoma imtis veiksmų siekiant laikytis 7 
straipsnio 1 dalies reikalavimų.

Or. en

(Iš dalies keičiamas Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 8 dalies 1 punktas)

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad valstybėje narėje gali būti paskirtas tik vienas nepriklausomas 
sistemos operatorius.  Vienoje valstybėje narėje įsteigus kelis nepriklausomus sistemos 
operatorius tikrai nebūtų lengviau plėtoti regioninių rinkų. 
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Pakeitimas 246
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija 7b straipsnyje nustatyta 
tvarka priima sprendimą ir nustato, kad 
reguliavimo institucija per du mėnesius to 
sprendimo neįvykdė, vadovaudamasi 
Agentūros siūlymu ir išklausiusi 
perdavimo sistemos savininko ir
perdavimo sistemos operatoriaus nuomonę 
Komisija per šešis mėnesius 5 metų 
laikotarpiui paskiria nepriklausomą 
sistemos operatorių. Bet kuriuo metu 
perdavimo sistemos savininkas 
reguliavimo institucijai gali pasiūlyti 
paskirti naują nepriklausomą sistemos 
operatorių pagal 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą tvarką.

4. Jeigu Komisija 7b straipsnyje nustatyta 
tvarka priima sprendimą ir nustato, kad 
reguliavimo institucija per du mėnesius to 
sprendimo neįvykdė, vadovaudamasi 
Agentūros siūlymu ir išklausiusi 
perdavimo sistemos savininko, perdavimo 
sistemos operatoriaus ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų nuomonę Komisija 
per šešis mėnesius 5 metų laikotarpiui 
paskiria nepriklausomą sistemos 
operatorių. Bet kuriuo metu perdavimo 
sistemos savininkas reguliavimo institucijai 
gali pasiūlyti paskirti naują nepriklausomą 
sistemos operatorių pagal 9 straipsnio 1 
dalyje nurodytą tvarką.

Or. ro

Pakeitimas 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininko ir laikymo 

sistemos operatoriaus atskyrimas
1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
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dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu. Šis straipsnis 
taikomas tik toms saugykloms, kurios yra 
techniškai ir (arba) ekonomiškai būtinos, 
norint veiksmingai užtikrinti teisę 
naudotis sistema vartotojų aprūpinimo 
tikslais pagal 19 straipsnį.
2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
(a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už gamtinių dujų gavybos, 
paskirstymo ir tiekimo kasdieninį 
organizavimą, struktūrose;
(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;
(c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
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nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
(d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacinei veiklai, bei 
užtikrinančią tinkamą jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos taikytos priemonės; ši 
ataskaita paskelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomų sistemos operatorių modelis lemia biurokratiją ir brangią administracinę 
kontrolę, todėl tai nėra perspektyvi visiško nuosavybės atskyrimo alternatyva.
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Pakeitimas 248
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininko ir laikymo 

sistemos operatoriaus atskyrimas
1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu. 
Šis straipsnis taikomas tik toms 
saugykloms, kurios yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtinos, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais 
pagal 19 straipsnį.
2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už gamtinių dujų gavybos, 
paskirstymo ir tiekimo kasdieninį 
organizavimą, struktūrose;
b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 



AM\717987LT.doc 73/117 PE404.543v03-00

LT

taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;
c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, dukterinėje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacinei veiklai, bei 
užtikrinančią tinkamą jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos taikytos priemonės; ši 
ataskaita paskelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
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priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. xm

Pakeitimas 249
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininko ir laikymo 

sistemos operatoriaus atskyrimas
1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu. 
Šis straipsnis taikomas tik toms 
saugykloms, kurios yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtinos, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais 
pagal 19 straipsnį.
2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
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įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už gamtinių dujų gavybos, 
paskirstymo ir tiekimo kasdieninį 
organizavimą, struktūrose;
b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;
c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, dukterinėje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacinei veiklai, bei 
užtikrinančią tinkamą jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
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atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos taikytos priemonės; ši 
ataskaita paskelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. xm

Pagrindimas

Europos laikymo sistemos operatorių geros praktikos gairių nuostatomis dėl konfidencialumo 
ir skaidrumo visiems rinkos dalyviams jau dabar užtikrinama nediskriminacinė galimybė 
naudotis saugyklomis. Be to, saugyklų naudojimo principai nustatyti reglamente, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų, ypač jo 4a, 5a ir 6a straipsniuose.

Pakeitimas 250
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus atskyrimas
1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
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priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu.
Šis straipsnis taikomas tik toms 
saugykloms, kurios yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtinos, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais 
pagal 19 straipsnį.
2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
(a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už gamtinių dujų gavybos, 
paskirstymo ir tiekimo kasdieninį 
organizavimą, struktūrose;
(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;
(c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
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didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
(d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacinei veiklai, bei 
užtikrinančią tinkamą jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos taikytos priemonės; ši 
ataskaita paskelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomų sistemos operatorių modelis lemia biurokratiją ir brangią administracinę 
kontrolę, todėl tai nėra perspektyvi visiško nuosavybės atskyrimo alternatyva.
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Pakeitimas 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.

Perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus atskyrimas

1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu.
Šis straipsnis taikomas tik toms 
saugykloms, kurios yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtinos, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais 
pagal 19 straipsnį.
2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
(a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už gamtinių dujų gavybos, 
paskirstymo ir tiekimo kasdieninį 
organizavimą, struktūrose;
(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
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taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;
(c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
(d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacinei veiklai, bei 
užtikrinančią tinkamą jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos taikytos priemonės; ši 
ataskaita paskelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
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priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybės atskyrimas – tik viena iš galimybių užtikrinti 
nacionalinių perdavimo tinklų administratorių nepriklausomumą ir padidinti skaidrumą. Tai 
leistų nacionalinių perdavimo tinklų administratoriams veiksmingiau skatinti rinką. 
Nepriklausomo sistemos operatoriaus atveju nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybė ir 
komercinė veikla lieka tose pačiose rankose. Nors nacionalinė perdavimo veikla griežtai 
reguliuojama, atsiranda daugybė taisyklių.

Pakeitimas 252
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus atskyrimas
1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu. 
Šis straipsnis taikomas tik toms 
saugykloms, kurios yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtinos, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais 
pagal 19 straipsnį.
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2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
(a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už gamtinių dujų gavybos, 
paskirstymo ir tiekimo kasdieninį 
organizavimą, struktūrose;
(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;
(c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
(d) perdavimo sistemos savininkas ir 
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laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacinei veiklai, bei 
užtikrinančią tinkamą jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos taikytos priemonės; ši 
ataskaita paskelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 253
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai ir laikymo sistemos operatoriai, 
kurie yra vertikalios integracijos įmonės 
dalis, bent savo teisine forma, organizacine 
struktūra ir sprendimų priėmimo tvarka turi 
būti nepriklausomi nuo kitų veiklos rūšių, 
nesusijusių su perdavimu ir laikymu. 

1. Laikymo sistemos operatoriai, kurie yra 
vertikalios integracijos įmonės dalis, bent 
savo teisine forma, organizacine struktūra 
ir sprendimų priėmimo tvarka turi būti 
nepriklausomi nuo kitų veiklos rūšių, 
nesusijusių su perdavimu ir laikymu. 
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Or. en

Pakeitimas 254
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei paskiriamas nepriklausomas sistemos 
operatorius, perdavimo sistemos savininkai 
ir laikymo sistemos operatoriai, kurie yra 
vertikalios integracijos įmonės dalis, bent 
savo teisine forma, organizacine struktūra 
ir sprendimų priėmimo tvarka turi būti 
nepriklausomi nuo kitų veiklos rūšių, 
nesusijusių su perdavimu ir laikymu. 

Šis straipsnis taikomas tik toms 
saugykloms, kurios yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtinos, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais 
pagal 19 straipsnį.

1. Jei paskiriamas nepriklausomas sistemos 
operatorius, perdavimo sistemos 
savininkai, kurie yra vertikalios 
integracijos įmonės dalis, bent savo teisine 
forma, organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu ir laikymu.

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.

Pakeitimas 255
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies įvadinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:

2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
laikymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumą, taikomi šie minimalūs 
kriterijai:

Or. en

Pakeitimas 256
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus nepriklausomumą, 
taikomi šie minimalūs kriterijai:

2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą 
perdavimo sistemos savininko
nepriklausomumą, taikomi šie minimalūs 
kriterijai:

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.

Pakeitimas 257
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenys, atsakingi už perdavimo (a) asmenys, atsakingi už laikymo sistemos 
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sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos 
už gamtinių dujų gavybos, paskirstymo ir 
tiekimo kasdieninį organizavimą, 
struktūrose;

operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos 
už gamtinių dujų gavybos, paskirstymo ir 
tiekimo kasdieninį organizavimą, 
struktūrose;

Or. en

Pakeitimas 258
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko ir laikymo sistemos 
operatoriaus valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos 
už gamtinių dujų gavybos, paskirstymo ir 
tiekimo kasdieninį organizavimą, 
struktūrose;

a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos gamtinių dujų 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos 
už gamtinių dujų gavybos, paskirstymo ir 
tiekimo kasdieninį organizavimą, 
struktūrose;

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.
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Pakeitimas 259
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, profesinius 
interesus būtų atsižvelgiama taip, kad jie 
galėtų veikti nepriklausomai;

(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
laikymo sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;

Or. en

Pakeitimas 260
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko ir laikymo 
sistemos operatoriaus valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;

b) reikia imtis tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad į asmenų, atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko valdymą, 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.
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Pakeitimas 261
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikymo sistemos operatoriui 
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
įmonės priimti sprendimus, susijusius su 
turtu, kuris reikalingas saugykloms 
eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši 
nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti laikymo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo pavaldžiosios bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Ši nuostata 
nesuteikia pagrindinei bendrovei teisės 
duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar 
dėl atskirų sprendimų, susijusių su 
saugyklų statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.
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Pakeitimas 262
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) perdavimo sistemos savininkas ir
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacinei veiklai, bei užtikrinančią 
tinkamą jų įgyvendinimo priežiūrą. 
Programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas asmuo 
ar įstaiga reguliavimo institucijai pateikia 
metinę ataskaitą, kurioje nurodomos 
taikytos priemonės; ši ataskaita 
paskelbiama.

(d) laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacinei veiklai, bei užtikrinančią 
tinkamą jų įgyvendinimo priežiūrą. 
Programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas asmuo 
ar įstaiga reguliavimo institucijai pateikia 
metinę ataskaitą, kurioje nurodomos 
taikytos priemonės; ši ataskaita 
paskelbiama.

Or. en

Pakeitimas 263
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacinei veiklai, bei užtikrinančią 
tinkamą jų įgyvendinimo priežiūrą. 
Programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas. Už atitikties programos 

d) perdavimo sistemos savininkas parengia 
atitikties programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacinei veiklai, bei užtikrinančią 
tinkamą jų įgyvendinimo priežiūrą.  
Programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas asmuo 
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įgyvendinimo priežiūrą atsakingas asmuo 
ar įstaiga reguliavimo institucijai pateikia 
metinę ataskaitą, kurioje nurodomos 
taikytos priemonės; ši ataskaita 
paskelbiama.

ar įstaiga reguliavimo institucijai pateikia 
metinę ataskaitą, kurioje nurodomos 
taikytos priemonės; ši ataskaita 
paskelbiama.

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.

Pakeitimas 264
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacinei veiklai, bei užtikrinančią 
tinkamą jų įgyvendinimo priežiūrą.
Programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas asmuo 
ar įstaiga reguliavimo institucijai pateikia 
metinę ataskaitą, kurioje nurodomos 
taikytos priemonės; ši ataskaita 
paskelbiama.

(d) perdavimo sistemos savininkas ir 
laikymo sistemos operatorius parengia 
atitikties programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama suteikti sąžiningą 
prieigą ir užkirsti kelią diskriminacinei 
veiklai. Programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos, kad šis tikslas būtų 
pasiektas.

Or. en

Pagrindimas

Išplečiama atitikties nuostatų taikymo sritis ir jos pradedamos taikyti paskirstymo sistemos 
operatoriams; taip pat įvedama atitikties tarybos, kuri aukščiausiu lygmeniu prižiūrėtų 
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atitikties tarnybos arba pareigūno veiklą, sąvoka.

Pakeitimas 265
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
29a straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(da) atitikimą programai deramai 
prižiūri tam paskirtas asmuo arba 
institucija, toliau vadinami „už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingu pareigūnu“, kuris yra visiškai 
nepriklausomas ir savo užduotims atlikti 
gali naudotis visa reikiama paskirstymo 
sistemos savininko, laikymo sistemos 
operatoriaus ir bet kokių kitų susijusių 
bendrovių informacija.“

Or. en

Pagrindimas

Išplečiama atitikties nuostatų taikymo sritis ir jos pradedamos taikyti paskirstymo sistemos 
operatoriams; taip pat įvedama atitikties tarybos, kuri aukščiausiu lygmeniu prižiūrėtų 
atitikties tarnybos arba pareigūno veiklą, sąvoka.

Pakeitimas 266
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
29a straipsnio 2 dalies db punktas (naujas)2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(db) atitiktį prižiūri atitikties taryba, 
kurios narių dauguma nepriklauso nuo 
vertikalios integracijos įmonės.“
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Or. en

Pagrindimas

Išplečiama atitikties nuostatų taikymo sritis ir jos pradedamos taikyti paskirstymo sistemos 
operatoriams; taip pat įvedama atitikties tarybos, kuri aukščiausiu lygmeniu prižiūrėtų 
atitikties tarnybos arba pareigūno veiklą, sąvoka.

Pakeitimas 267
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
29a straipsnio 2 dalies dc punktas (naujas)2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(dc) Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas nacionalinei reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodo taikytas priemones ir 
įvertina atitiktį; ši ataskaita paskelbiama.“

Or. en

Pagrindimas

Išplečiama atitikties nuostatų taikymo sritis ir jos pradedamos taikyti paskirstymo sistemos 
operatoriams; taip pat įvedama atitikties tarybos, kuri aukščiausiu lygmeniu prižiūrėtų 
atitikties tarnybos arba pareigūno veiklą, sąvoka.

Pakeitimas 268
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 

Išbraukta.
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sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Dujų saugyklų rinka nėra monopolinė. Reguliavimas tik pablogintų esamą konkurenciją ir 
pakenktų planuojamoms investicijoms į papildomų reikalingų dujų saugyklų statybą. Taikant 
Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.

Pakeitimas 269
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės nebepatenka į komitologijos taikymo sritį. Šis klausimas nėra nei paprasta 
įgyvendinimo priemonė, nei „neesminiai elementai“. Atskyrimo nuostatos yra dujų rinkos 
liberalizavimo pagrindas ir negali būti laikomos neesminėmis. Be to, jomis pažeidžiama 
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įmonių teisė – pagrindinis kiekvienos ekonominės sistemos ramstis ir todėl jos negali būti 
laikomos neesminėmis.

Pakeitimas 270
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 271
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 

3. Komisija gali keisti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas ir laikymo sistemos 
operatorius iš tikrųjų laikytųsi visų šio 
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, pakeičiama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
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su tikrinimu. su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba naudodami tinkamas procedūras priimtų 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai dėl atitinkamų nuostatų 
derinimo.

Pakeitimas 272
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/55/EB
9a straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. Jeigu vertikali integracija išsaugoma 
valstybėje narėje, kontroliuojančioje ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir 
gamybos bei tiekimo įmones, taikomos 2 ir 
3 dalys.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad valstybinės ir privačios bendrovės turėtų vienodas sąlygas.

Pakeitimas 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
9b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis straipsnis:
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„9b straipsnis
Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 

atskyrimas

I. Turtas, įrenginiai, darbuotojai ir 
tapatybė

1. Perdavimo sistemos operatoriai turi 
turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t. y. pakankamai 
darbuotojų, fizinių ir finansinių išteklių, 
užtikrinančių įprastos su dujų perdavimu
susijusios veiklos vykdymą, ypač:
(i) turtas, reikalingas įprastai su dujų 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, 
turėtų būti perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavybė;
(ii) perdavimo sistemos operatorius turi 
turėti darbuotojų, reikalingų įprastai su 
dujų perdavimu susijusiai veiklai vykdyti;
(iii) būsimiems investicijų projektams 
metiniame finansiniame plane turi būti 
skirta pakankamai finansinių išteklių.
Šioje dalyje nurodyta būtina įprasto dujų 
perdavimo verslo veikla apima bent:

– atstovavimą perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšius su trečiosiomis šalimis 
ir nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis,
– prieigos trečiajai šaliai, ypač naujiems 
rinkos operatoriams ir biodujų 
gamintojams, suteikimą ir jos 
reguliavimą,
– prieigos mokesčių, perkrovos valdymo 
pajamų ir mokėjimų, mokamų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 7 
straipsnyje nurodytą tarpvalstybinių 
srautų perdavimo sistemos operatorių 
abipusiai taikomą kompensavimo sistemą, 
surinkimą,
– perdavimo sistemos eksploatavimą, 
priežiūrą ir plėtrą,
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– investavimo planavimą, užtikrinantį 
ilgalaikę sistemos galimybę tenkinti 
pagrįstą paklausą ir užtikrinti tiekimo 
patikimumą,
– teisines paslaugas,
– sąskaitybą ir IT paslaugas.
2. Darbuotojų ir paslaugų nuoma iš bet 
kokių gamybos ar tiekimo funkcijas 
atliekančių vertikalios integracijos įmonės 
padalinių arba šiems padaliniams 
draudžiama.
3. Perdavimo sistemos operatorius šalia 
perdavimo veiklos negali vykdyti jokio 
verslo ar veiklos, kuri galėtų prieštarauti 
jo uždaviniams, taip pat negali turėti kitos 
vertikalios integracijos bendrovei 
priklausančios įmonės ar tos bendrovės 
dalies ar bet kurios kitos dujų arba 
elektros energijos bendrovės akcijų arba 
turto dalies. Išimtys leidžiamos tik gavus 
išankstinį nacionalinės reguliavimo 
institucijos leidimą ir turi apsiriboti kitos 
paskirstymo tinklų bendrovės akcijų ar 
turto dalies nuosavybe.
4. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo, kaip bendrovės, tapatybę, 
kuri smarkiai skiriasi nuo vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas, 
tapatybės.
5. Perdavimo sistemos operatorius 
neatskleidžia vertikalios integracijos 
bendrovei priklausančiai įmonei 
konfidencialios informacijos ir 
informacijos, kuri gali suteikti komercinį 
pranašumą, nebent ši informacija 
atskleidžiama vienodai, 
nediskriminuojant, visiems rinkos 
dalyviams. Šią informaciją, 
bendradarbiaudamas su nacionaline 
reguliavimo institucija, apibrėžia 
perdavimo sistemos operatorius.
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6. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą.
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir (arba) valdybos 
nepriklausomumas
7. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir valdybos narių skyrimo 
arba atleidimo prieš nustatytą terminą 
arba bet kokie sprendimai dėl jų darbo 
sutarčių sudarymo arba nutraukimo prieš 
nustatytą terminą perduodami 
nacionalinei reguliavimo institucijai. Šie 
sprendimai ir sutartys gali tapti
privalomais tik tuo atveju, jei per tris 
savaites nuo pranešimo gavimo 
nacionalinė reguliavimo institucija 
nepasinaudoja veto teise. Veto teisė gali 
būti panaudota, jeigu paskyrimas arba 
atitinkamos sutarties sudarymas kelia 
rimtų abejonių dėl paskirto generalinio 
direktoriaus arba valdybos nario 
profesinio nepriklausomumo; jeigu šie 
asmenys atleidžiami prieš numatytą 
terminą ir su jais nutraukiamos sutartys, 
veto teisę galima panaudoti tuo atveju, kai 
esama rimtų abejonių dėl šio sutarčių 
nutraukimo pagrindo ir motyvų.
8. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos nariams užtikrinama teisė 
nacionalinei reguliavimo institucijai arba 
teismui paduoti apeliaciją dėl jų darbo 
sutarčių nutraukimo prieš nustatytą 
terminą.
9. Nacionalinė reguliavimo institucija 
sprendimą dėl šios apeliacijos priima per 
šešis mėnesius. Šį laikotarpį galima viršyti 
tik išimtiniais, deramai pagrįstais atvejais.
10. Pasibaigus darbo sutarčiai su 
perdavimo sistemos operatoriumi, 
generalinis direktorius ar valdybos narys 
negali dalyvauti jokio gamybą ar tiekimą 
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vykdančios vertikalios integracijos įmonės 
padalinio veikloje ne mažiau kaip trejus 
metus.
11. Generalinis direktorius ir (arba) 
valdybos nariai negali turėti turtinių teisių 
vertikalios integracijos bendrovei 
priklausančioje įmonėje, išskyrus 
perdavimo sistemos operatorių, ir negali 
iš jos gauti jokios kompensacijos. 
Generalinio direktoriaus ir (arba) 
valdybos narių atlygis visiškai nepriklauso 
nuo vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonę) veiklos.
12. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
valdybos nariai negali būti tiesiogiai ar 
netiesiogiai atsakingi už kasdienę kitos 
vertikalios integracijos įmonės veiklą.
13. Nepažeidžiant minėtų nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
gamybos įmonės priimti sprendimus, 
susijusius su turtu, kuris reikalingas 
tinklams eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti.
Ši nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė turėtų 
galimybę nustatyti savo dukterinės 
bendrovės didžiausias įsiskolinimų ribas. 
Ši nuostata nesuteikia pagrindinei 
bendrovei teisės duoti nurodymus dėl 
kasdienės veiklos ar dėl atskirų 
sprendimų, susijusių su perdavimo 
dujotiekių statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos;
III. Stebėtojų taryba ir valdyba

14. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos ir valdybos pirmininkai 
ir visi jų nariai nedalyvauja jokio 
vertikalios integracijos įmonės padalinio 
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veikloje. Jie taip pat nėra jokios 
vertikalios integracijos bendrovei 
priklausančios įmonės stebėtojų tarybos 
ar valdybos nariai.
15. Į perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybą ir valdybą įeina ir
mažiausiai penkeriems metams paskirti 
nepriklausomi nariai. Apie jų paskyrimą 
pranešama nacionalinei reguliavimo 
institucijai ir jis tampa privalomu, taikant 
7 dalyje nurodytas sąlygas.
16. Kaip numatyta 15 dalyje, perdavimo 
sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos ar 
valdybos narys laikomas nepriklausomu, 
jei jis neužsiima jokiu kitu bendru verslu 
ir niekaip kitaip nesusijęs su vertikalios 
integracijos įmonėmis, jas 
kontroliuojančiais akcininkais ir bet 
kurios iš jų administracija (dėl šių 
priežasčių atsirastų interesų konfliktas), ir 
ypač, jei šis narys:
a) nedirbo nė viename gamybos ar 
tiekimo funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padalinyje per 
paskutinius penkerius metus iki jo 
paskyrimo stebėtojų tarybos ar valdybos 
nariu;
b) neturi vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonę) ar jos dukterinių įmonių turto 
dalies ir negauna iš jos kompensacijų;
c) nepalaiko jokių reikšmingų verslo 
santykių su bet kuriuo energijos tiekimo 
funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padaliniu tol, kol jis 
paskirtas stebėtojų tarybos ar valdybos 
nariu;
d) nėra įmonės, kurioje vertikalios 
integracijos įmonė skiria stebėtojų tarybos 
ar valdybos narius, valdybos narys.
IV. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas
17. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatoriai parengtų 
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ir įgyvendintų atitikties programą, 
nustatančią priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios perdavimo 
sistemos operatoriaus darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina reguliavimo institucija. 
Perdavimo sistemos operatorių atitikimą 
programai nepriklausomai prižiūri už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas. 
Nacionalinė reguliavimo institucija turi 
teisę imtis sankcijų, jei perdavimo 
sistemos operatorius atitikties programą 
įgyvendina netinkamai.
18. Perdavimo sistemos operatoriaus 
generalinis direktorius ar valdyba 
paskiria asmenį ar instituciją už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingu pareigūnu, kuriam pavedama:
i) prižiūrėti atitikties programos 
įgyvendinimą;

ii) parengti išsamią metinę ataskaitą, 
kurioje nurodomos priemonės, kurios bus 
taikomos siekiant įgyvendinti atitikties 
programą, ir pateikti ją nacionalinei 
reguliavimo institucijai; apibrėžti atitikties 
programos įgyvendinimo priemones ir 
pateikti ataskaitą nacionalinei 
reguliavimo institucijai;
iii) skelbti rekomendacijas dėl atitikties 
programos ir jos įgyvendinimo;

19. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingo pareigūno 
nepriklausomumas visų pirma 
užtikrinamas jo darbo sutarties sąlygomis.
20. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas turi 
galimybę reguliariai kreiptis į vertikalios 
integracijos įmonės ir perdavimo sistemos 
operatoriaus stebėtojų tarybą arba 
valdybą ir reguliavimo institucijas.
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21. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas dalyvauja 
visuose perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba valdybos 
posėdžiuose, kai nagrinėjami šie 
klausimai:
(i) prieigos ir prisijungimo prie tinklo 
sąlygos, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) Nr.
1775/2005 7 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą;
ii) perdavimo tinklo sistemos 
eksploatavimo, priežiūros, plėtros 
projektai ir investavimas į sujungimą;
(iii) balansavimo taisyklės, įskaitant 
rezervinės energijos taisykles;

(iv) energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas.
22. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad
stebėtojų tarybai arba valdybai nebūtų 
diskriminuojamai atskleista informacija 
apie gamintojų arba tiekėjų veiklą, kuri 
gali teikti komercinių pranašumų.
23. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas gali 
naudotis visomis svarbiomis perdavimo 
sistemos operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų atlikti savo 
pareigas.
24. Generalinis direktorius ar valdyba už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingą pareigūną paskiria ar 
atleidžia iš pareigų tik tuo atveju, jei tam 
pritaria reguliavimo institucija.
25. Atšaukus už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingo 
pareigūno įgaliojimus jam ne mažiau kaip 
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penkerius metus draudžiama palaikyti 
verslo santykius su vertikalios integracijos 
įmone.
V. Tinklo plėtra ir teisė priimti 
investavimo sprendimus

26. Perdavimo sistemos operatoriai 
parengia dešimties metų tinklo plėtros 
planą bent kas dvejus metus. Jie taiko 
veiksmingas priemones, kad būtų 
užtikrintas sistemos tinkamumas ir 
tiekimo patikimumas.
27. Dešimties metų tinklo plėtros plane 
visų pirma:

a) rinkos dalyviams parodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kuri turėtų būti 
sukurta per ateinančius dešimt metų,
b) nurodomos visos investicijos, dėl kurių 
jau priimti investavimo sprendimai ir 
nustatomos naujos investicijos, kurias 
reikėtų įgyvendinti per artimiausius trejus
metus.
28. Siekdamas parengti šį dešimties metų 
tinklo plėtros planą kiekvienas perdavimo 
sistemos operatorius pateikia pagrįstas 
hipotezes dėl gamybos, vartojimo ir 
keitimosi su kitomis šalimis raidos ir 
atsižvelgia į regionų ir Europos 
lygmenimis taikomus tinklo investicijų 
planus. Perdavimo sistemos operatorius 
šio plano projektą laiku pateikia 
nacionalinei reguliavimo institucijai.
29. Nacionalinė reguliavimo institucija 
dėl projekto atvirai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais susijusiais tinklo 
naudotojais ir gali skelbti konsultacijų 
proceso rezultatus, ypač dėl galimo 
investicijų poreikio.
30. Nacionalinė reguliavimo institucija 
patikrina, ar dešimties metų tinklo plėtros 
planas apima visas konsultacijų metu 
numatytas reikalingas investicijas.
Nacionalinė reguliavimo institucija gali 
įpareigoti perdavimo sistemos operatorių 
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pakeisti savo planą.
31. Jei perdavimo sistemos operatorius 
atsisako daryti investicijas, numatytas 
daryti per ateinančius trejus metus 10 
metų tinklo plėtros plane, valstybės narės 
užtikrina, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija turėtų atitinkamų galių taikyti 
vieną iš toliau nurodytų priemonių:
a) visomis teisinėmis priemonėmis 
reikalauti, kad perdavimo sistemos 
operatorius vykdytų savo įsipareigojimus 
dėl investicijų panaudodamas savo 
finansinius išteklius; arba
b) skelbti konkursą nepriklausomiems 
investuotojams dėl reikiamų investicijų į 
perdavimo sistemą ir kartu sistemos 
operatorių įpareigoti:
– pritarti finansavimui iš trečiosios šalies,
– pritarti statybai iš trečiosios šalies arba 
suformuoti papildomas lėšas,
– valdyti tas papildomas lėšas, ir
– pritarti, kad būtų didinamas kapitalas 
siekiant finansuoti būtinas investicijas ir 
suteikti nepriklausomiems investuotojams 
galimybę turėti atitinkamą padidinto 
kapitalo dalį.
Atitinkamas finansines programas tvirtina 
nacionalinė reguliavimo institucija. 
Abiem atvejais numatoma galimybė 
koreguoti tarifus, kad būtų galima gauti 
šioms investicijoms reikalingų pajamų.
32. Nacionalinė reguliavimo institucija 
vykdo investicijų plano įgyvendinimo 
stebėseną ir įvertinimą.
VI. Teisė priimti sprendimus dėl trečiųjų 
šalių prieigos prie perdavimo tinklo
33. Perdavimo sistemos operatoriai 
įpareigojami parengti ir paskelbti 
skaidrias ir veiksmingas procedūras, 
susijusias su nediskriminaciniu trečiųjų 
šalių prisijungimu prie tinklo. Šias 
procedūras tvirtina nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
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34. Perdavimo sistemos operatoriai neturi 
teisės atsisakyti prijungti prie tinklo 
trečiųjų šalių motyvuodamas tuo, kad 
ateityje tinklui gali neužtekti pajėgumo, 
pvz., įvykti labiausiai nutolusių perdavimo 
tinklo dalių perkrova. Perdavimo sistemos 
operatorius privalo teikti reikiamą 
informaciją.
35. Perdavimo sistemos operatoriai neturi 
teisės atsisakyti naujų sujungimo mazgų
motyvuodami vien tuo, kad jie patirs 
papildomų išlaidų, susijusių su poreikiu 
padidinti tinklo elementų pajėgumą 
nedideliu atstumu nuo naujo sujungimo 
mazgo.
VII. Regioninis bendradarbiavimas
36. Valstybės narės, nusprendusios 
bendradarbiauti regioniniu lygmeniu, 
perdavimo sistemos operatoriams nustato 
tikslius įpareigojimus, kuriuos reikia 
įvykdyti per aiškiai nustatytą laiką ir 
kuriuos vykdant laipsniškai sukuriamas 
bendras regioninis paskirstymo centras, 
kuris šešerius metus nuo Direktyvos 
.../.../EB iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių įsigaliojimo 
lieka atsakingas už patikimumo 
klausimus.
37. Kai kelioms valstybėms narėms 
bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu 
iškyla sunkumų, bendrai prašant šioms 
valstybėms narėms, Komisija gali paskirti 
regioninį koordinatorių.
38. Regioninis koordinatorius skatina 
reguliavimo institucijų ir kitų 
kompetentingų valstybės institucijų, tinklų 
operatorių, energijos mainų vykdytojų, 
tinklo naudotojų ir suinteresuotųjų rinkos 
šalių regioninį bendradarbiavimą. 
Pirmiausia regioninis koordinatorius:
a) skatina naujas efektyvias investicijas į 
tinklų sujungimą. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda perdavimo sistemų 
operatoriams rengti jų regioninio 
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sujungimo planą, padeda koordinuoti jų 
sprendimus dėl investicijų ir prireikus jų 
pralaidumo pripažinimo procedūrą,
b) skatina efektyviai ir saugiai naudoti 
tinklus. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda koordinuoti 
perdavimo sistemos operatorių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
kitų kompetentingų nacionalinių valstybės 
institucijų veiksmus rengiant bendras 
paskirstymo ir apsaugos sistemas,
c) kasmet Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie 
regione pasiektą pažangą ir šiai pažangai 
galinčius trukdyti sunkumus ar kliūtis.
VIII. Sankcijos
39. Tam, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija galėtų vykdyti šiame straipsnyje 
jai numatytas pareigas, jai suteikiamos 
šios teisės:
(i) teisė iš perdavimo sistemos 
operatoriaus reikalauti bet kokios 
reikiamos informacijos ir tiesiogiai 
susisiekti su jo darbuotojais; jei kyla 
abejonių, nacionalinė reguliavimo 
institucija šia teise gali pasinaudoti ir 
vertikalios integracijos įmonės ir jos 
dukterinių įmonių atžvilgiu;
(ii) teisė atlikti visus reikiamus su 
perdavimo sistemos operatoriaus veikla 
susijusius patikrinimus; jei kyla abejonių, 
šia teise galima pasinaudoti ir vertikalios 
integracijos įmonės ir jos dukterinių 
įmonių atveju; šiuo atžvilgiu galioja 
2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl 
konkurencijos taisyklių, nustatytų 
Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo 20 straipsnio nuostatos.
40. Kad nacionalinė reguliavimo 
institucija galėtų atlikti šiame straipsnyje 
jai numatytas pareigas, jai reikia suteikti 
teisę taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams ir (arba) vertikalios 
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integracijos įmonėms, jei jie nevykdo 
šiame straipsnyje jiems numatytų 
įpareigojimų arba nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimų. Ši 
teisė – tai teisė:
(i) taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias pinigines baudas, kurių 
dydis apskaičiuojamas pagal perdavimo 
sistemos operatoriaus apyvartą;
(ii) priimti įsakus, įpareigojančius 
atitaisyti diskriminuojamo pobūdžio 
veiklą;
(iii) apriboti arba visiškai panaikinti 
perdavimo sistemos operatoriaus 
licenciją, jei jis pakartotinai pažeidžia šio 
straipsnio reikalavimus, susijusius su 
tinklų atskyrimu.“
1  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikiama galimybė toliau liberalizuoti savo rinkas nesiimant 
nuosavybės atskyrimo.

Pakeitimas 274
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
9b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis straipsnis:
„9b straipsnis
Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 
atskyrimas
I. Turtas, įrenginiai, darbuotojai ir 
tapatybė
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1. Perdavimo sistemos operatoriai turi 
turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t. y. pakankamai 
darbuotojų, fizinių ir finansinių išteklių, 
užtikrinančių įprastos su dujų perdavimu 
susijusios veiklos vykdymą. Pirmiausia:
(i) turtas, reikalingas įprastai su dujų 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, turi 
būti perdavimo sistemos operatoriaus 
nuosavybė;
(ii) perdavimo sistemos operatorius turi 
turėti darbuotojų, reikalingų įprastai su 
dujų perdavimu susijusiai veiklai vykdyti;
(iii) darbuotojų ir paslaugų nuoma tarp 
bet kokių vertikalios integracijos įmonių 
padalinių, atliekančių bet kokias gavybos 
ar tiekimo funkcijas, gali būti vykdoma tik 
tada, kai nėra jokios diskriminacijos 
rizikos, be to, turi būti gautas leidimas iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, kad 
būtų išvengta konkurencijos iškraipymo ir 
interesų konflikto;
(iv) būsimiems investicijų projektams turi 
būti laiku skiriama pakankamai 
finansinių išteklių.
2. 1 dalyje nurodyta būtina įprasto dujų 
perdavimo verslo veikla apima bent:
– atstovavimą perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšius su trečiosiomis šalimis 
ir nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis,
– prieigos trečiajai šaliai suteikimą ir jos 
reguliavimą,
– prieigos mokesčių ir perkrovos pajamų 
surinkimą,
– perdavimo sistemos eksploatavimą, 
priežiūrą ir plėtrą,
– investavimo planavimą, užtikrinantį 
ilgalaikę sistemos galimybę tenkinti 
pagrįstą paklausą ir užtikrinti tiekimo 
patikimumą,
– teisines paslaugas,
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– sąskaitybą ir IT paslaugas.
3. Perdavimo sistemos operatoriaus įmonė 
turi būti akcinė bendrovė.
4. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo, kaip bendrovės, tapatybę, 
kuri smarkiai skiriasi nuo vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas, 
tapatybės.
5. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą.
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir (arba) valdybos 
nepriklausomumas
6. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų valdybos narių 
skyrimo arba atleidimo prieš nustatytą 
terminą arba bet kokie sprendimai dėl jų 
darbo sutarčių sudarymo arba 
nutraukimo prieš nustatytą terminą 
perduodami nacionalinei reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei valdžios institucijai. Šie 
sprendimai ir sutartys tampa privalomi tik 
tuo atveju, jei per tris savaites nuo 
pranešimo gavimo nacionalinė 
reguliavimo institucija ar kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija nepasinaudoja veto teise. Veto 
teisė gali būti panaudota, jeigu 
paskyrimas arba atitinkamos sutarties 
sudarymas kelia rimtų abejonių dėl 
paskirto generalinio direktoriaus arba 
valdybos nario profesinio 
nepriklausomumo; jeigu šie asmenys 
atleidžiami prieš numatytą terminą ir su 
jais nutraukiamos sutartys, veto teisę 
galima panaudoti tuo atveju, kai esama 
rimtų abejonių dėl šio sutarčių 
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nutraukimo pagrindo ir motyvų.
7. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos nariams užtikrinama teisė 
nacionalinei reguliavimo institucijai, kitai 
kompetentingai nacionalinei valdžios 
institucijai arba teismui paduoti apeliaciją 
dėl jų darbo sutarčių nutraukimo prieš 
nustatytą terminą.
8. Pasibaigus darbo sutarčiai su 
perdavimo sistemos operatoriumi, 
generalinis direktorius ar valdybos narys 
negali dalyvauti jokio gamybą ar tiekimą 
vykdančios vertikalios integracijos įmonės 
padalinio veikloje ne mažiau kaip trejus 
metus.
9. Generalinis direktorius ir (arba) 
valdybos nariai negali turėti turtinių teisių 
vertikalios integracijos bendrovei 
priklausančioje įmonėje, išskyrus 
perdavimo sistemos operatorių, ir negali 
iš jos gauti jokios kompensacijos. Atlygis 
visiškai nepriklauso nuo vertikalios 
integracijos įmonės (išskyrus perdavimo 
sistemos operatoriaus įmonę) veiklos.
10. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
valdybos nariai negali būti tiesiogiai ar 
netiesiogiai atsakingi už kasdienę kitos 
vertikalios integracijos įmonės veiklą.
11. Nepažeidžiant minėtų nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos dujų 
gamybos įmonės priimti sprendimus, 
susijusius su turtu, kuris reikalingas 
tinklams eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti.
Ši nuostata netrukdo taikyti tinkamus 
koordinavimo mechanizmus, siekiant 
užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės bendrovės ekonominės ir 
valdymo priežiūros teisės, susijusios su 
turto grąža, kurią netiesiogiai 
reglamentuoja 24c straipsnio nuostatos, 
pavaldžiojoje bendrovėje. Ypač reikia 
užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė turėtų 
galimybę patvirtinti perdavimo sistemos 
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operatoriaus metinį finansinį planą ar bet 
kokį lygiavertį dokumentą bei nustatyti 
savo pavaldžiosios bendrovės didžiausias 
įsiskolinimų ribas. Ši nuostata nesuteikia 
pagrindinei bendrovei teisės duoti 
nurodymus dėl kasdienės veiklos ar dėl 
atskirų sprendimų, susijusių su perdavimo 
dujotiekių statyba ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos.
III. Stebėtojų taryba ir valdyba
12. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos ir valdybos pirmininkai 
nedalyvauja jokio gavybos ar tiekimo 
funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padalinio veikloje.
13. Į perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybą ir valdybą įeina ir
mažiausiai penkeriems metams paskirti 
nepriklausomi nariai. Apie jų paskyrimą 
pranešama nacionalinei reguliavimo 
institucijai ar kitai kompetentingai 
nacionalinei valdžios institucijai ir jis 
tampa privalomu, taikant 6 dalyje 
aprašytas sąlygas.
14. Kaip numatyta 13 dalyje, perdavimo 
sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos ar 
valdybos narys laikomas nepriklausomu, 
jei jis neužsiima jokiu kitu bendru verslu 
ir niekaip kitaip nesusijęs su vertikalios 
integracijos įmonėmis, jas 
kontroliuojančiais akcininkais ir bet 
kurios iš jų administracija (dėl šių 
priežasčių atsirastų interesų konfliktas) ir 
ypač, jei šis narys:
(a) nedirbo nė viename gavybos ar 
tiekimo funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padalinyje per 
paskutinius penkerius metus iki jo 
paskyrimo stebėtojų tarybos ar valdybos 
nariu;
(b) neturi kitos vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) ar dukterinių įmonių 
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turto dalies ir negauna iš jos 
kompensacijų;
(c) nepalaiko jokių reikšmingų verslo 
santykių su bet kuriuo energijos tiekimo 
funkcijas vykdančios vertikalios 
integracijos įmonės padaliniu tol, kol jis 
paskirtas stebėtojų tarybos ar valdybos 
nariu;
(d) nėra įmonės, kurioje vertikalios 
integracijos įmonė skiria stebėtojų tarybos 
ar valdybos narius, valdybos narys.
IV. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas
15. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatoriai parengtų 
ir įgyvendintų atitikties programą, 
nustatančią priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios perdavimo 
sistemos operatoriaus darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina nacionalinė 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija. Atitikimą programai 
nepriklausomai prižiūri už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Nacionalinė 
reguliavimo institucija turi teisę imtis 
sankcijų, jei perdavimo sistemos 
operatorius atitikties programą 
įgyvendina netinkamai.
16. Perdavimo sistemos operatoriaus 
generalinis direktorius ar valdyba 
paskiria asmenį ar instituciją už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingu pareigūnu, kuriam pavedama:
i) prižiūrėti atitikties programos 
įgyvendinimą;
ii) parengti metinę ataskaitą, kurioje 
nurodomos priemonės, kurios bus 
taikomos siekiant įgyvendinti atitikties 
programą, ir pateikti ją nacionalinei 
reguliavimo institucijai;
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iii) skelbti rekomendacijas dėl atitikties 
programos ir jos įgyvendinimo;
17. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingo pareigūno 
nepriklausomumas visų pirma 
užtikrinamas jo darbo sutarties sąlygomis.
18. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas turi 
galimybę reguliariai kreiptis į vertikalios 
integracijos įmonės ir perdavimo sistemos 
operatoriaus stebėtojų tarybą arba 
valdybą ir reguliavimo institucijas.
19. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas dalyvauja 
visuose perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba valdybos 
posėdžiuose, kai nagrinėjami šie 
klausimai:
i) prieigos prie tinklo ir prisijungimo 
sąlygos ir prieigos mokesčių ir perkrovos 
valdymo pajamų rinkimas;
ii) perdavimo tinklo sistemos 
eksploatavimo, priežiūros, plėtros 
projektai ir investavimas į sujungimą;
(iii) balansavimo taisyklės, įskaitant 
perdavimo sistemos operatoriaus 
rezervinės energijos taisykles;
(iv) energijos, kuri naudojama perdavimo 
sistemos operatoriaus poreikiams, 
įsigijimas.
20. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad
stebėtojų tarybai arba valdybai nebūtų 
diskriminuojamai atskleista informacija 
apie gamintojų arba tiekėjų veiklą, kuri 
gali teikti komercinių pranašumų.
21. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas gali 
naudotis visomis svarbiomis perdavimo 
sistemos operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų atlikti savo 
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pareigas.
22. Generalinis direktorius ar valdyba už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingą pareigūną paskiria ar 
atleidžia iš pareigų tik tuo atveju, jei tam 
pritaria reguliavimo institucija.
V. Tinklo plėtra ir teisė priimti 
investavimo sprendimus
23. Perdavimo sistemos operatoriai 
parengia dešimties metų tinklo plėtros 
planą bent kas dvejus metus. Jie taiko 
veiksmingas priemones, kad būtų 
užtikrintas sistemos tinkamumas ir 
tiekimo patikimumas.
24. Dešimties metų tinklo plėtros plane 
visų pirma:
a) rinkos dalyviams parodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kuri turėtų būti 
sukurta per ateinančius dešimt metų;
b) nurodomos visos investicijos, dėl kurių 
jau priimti investavimo sprendimai ir 
nustatomos naujos investicijos, kurias 
reikėtų įgyvendinti per artimiausius trejus 
metus.
25. Siekdamas parengti šį dešimties metų 
tinklo plėtros planą kiekvienas perdavimo 
sistemos operatorius pateikia pagrįstas 
hipotezes dėl tiekimo, vartojimo ir 
keitimosi su kitomis šalimis raidos ir 
atsižvelgia į regionų ir Europos 
lygmenimis taikomus tinklo investicijų 
planus. Perdavimo sistemos operatorius 
šio plano projektą laiku pateikia 
kompetentingai nacionalinei institucijai.
26. Kompetentinga nacionalinė institucija 
dėl plano projekto atvirai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais susijusiais tinklo 
naudotojais ir gali skelbti konsultacijų 
proceso rezultatus, ypač dėl galimo 
investicijų poreikio.
27. Kompetentinga nacionalinė institucija 
patikrina, ar dešimties metų tinklo plėtros 
planas apima visas konsultacijų metu 
numatytas reikalingas investicijas. 
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Kompetentinga nacionalinė institucija 
gali įpareigoti perdavimo sistemos 
operatorių pakeisti savo planą.
28. Kompetentinga nacionalinė 
institucija, taikant 25, 26 ir 27 straipsnius, 
gali būti nacionalinė reguliavimo 
institucija, kita kompetentinga 
nacionalinė valdžios institucija ar 
perdavimo sistemos operatorių paskirtas 
tinklo plėtros patikėtinis. Pastaruoju 
atveju perdavimo sistemos operatoriai 
įstatų, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projektus pateikia 
kompetentingai nacionalinei valdžios 
institucijai, kad ši juos patvirtintų.
29. Jei perdavimo sistemos operatorius 
atsisako daryti konkrečias investicijas, 
numatytas daryti per ateinančius trejus 
metus 10 metų tinklo plėtros plane, 
valstybės narės užtikrina, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija turėtų atitinkamų galių taikyti 
vieną iš toliau nurodytų priemonių:
a) visomis teisinėmis priemonėmis 
reikalauti, kad perdavimo sistemos 
operatorius vykdytų savo įsipareigojimus 
dėl investicijų panaudodamas savo 
finansinius išteklius; arba
b) skelbti konkursą nepriklausomiems 
investuotojams dėl reikiamų investicijų į 
perdavimo sistemą ir kartu sistemos 
operatorių įpareigoti:
– pritarti finansavimui iš trečiosios šalies,
– pritarti statybai iš trečiosios šalies arba 
suformuoti papildomas lėšas, ir
– valdyti tas papildomas lėšas. 
Atitinkamas finansines programas tvirtina 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė institucija. 
Abiem atvejais numatoma galimybė 
koreguoti tarifus, kad būtų galima gauti 
šioms investicijoms reikalingų pajamų.
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30. Kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija vykdo investicijų plano 
įgyvendinimo stebėseną ir įvertinimą.
VI. Regioninis bendradarbiavimas
31. Kai kelioms valstybėms narėms 
bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu 
iškyla didelių sunkumų, sutinkant visoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms, 
Komisija gali paskirti regioninį 
koordinatorių.
32. Regioninis koordinatorius skatina 
reguliavimo institucijų ir kitų 
kompetentingų valstybės institucijų, tinklų 
operatorių, energijos mainų vykdytojų, 
tinklo naudotojų ir suinteresuotųjų rinkos 
šalių regioninį bendradarbiavimą. 
Pirmiausia regioninis koordinatorius:
a) skatina naujas efektyvias investicijas į 
tinklų sujungimą. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda perdavimo sistemų 
operatoriams rengti jų regioninio 
sujungimo planą, padeda koordinuoti jų 
sprendimus dėl investicijų ir prireikus jų 
pralaidumo pripažinimo procedūrą;
b) skatina efektyviai ir saugiai naudoti 
tinklus. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda koordinuoti 
perdavimo sistemos operatorių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
kitų kompetentingų nacionalinių valstybės 
institucijų veiksmus siekiant parengti 
bendras paskirstymo ir apsaugos 
sistemas;
c) kasmet Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie 
regione pasiektą pažangą ir šiai pažangai 
galinčius trukdyti sunkumus ar kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms suteikti kitą galimybę užtikrinti perdavimo sistemos operatorių 
nepriklausomumą.
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