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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl Europos Komisijos trečiojo energetikos srities teisės aktų liberalizavimo paketo 
pagrindinis dėmesys skiriamas konkurencingos, skaidrios, pagrįstos solidarumu ir 
nediskriminuojamosios bendros ES energetikos rinkos integravimui ir užbaigimui. Siekiant 
šių tikslų reikėtų tinkamai ir dalyvaujant visoms suinteresuotosioms šalims nagrinėti  ir šalinti 
esamas kliūtis, taip siekiant pagreitinti integracijos ir derinimo procesą. 

Nuosavybės atskyrimo ir nepriklausomo sistemos operatoriaus sąvokos, kaip alternatyvos, 
turėtų padėti siekiant geresnės konkurencinės aplinkos ir mažesnių energijos kainų bei 
lengvesnio naujų dalyvių patekimo į rinką – šių veiksnių visuma būtina siekiant naudos 
vartotojams ir ekonomikai.  Priimant sprendimus reikėtų atsižvelgti į 27 valstybių narių 
teisines sistemas ir kliūtis, kurios kyla dėl šios padėties, bei į empiriškai patikrinamus 
duomenis. Be to, reikėtų skatinti tokius esminius pasirinkimus, kuriais didinamas regioninis 
bendradarbiavimas ir investicijų skaičiavimai bei planavimas. Siekiant geriausiai išnaudoti 
infrastruktūrą ir sujungimo pajėgumus reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kuriais atvejais tolesnės 
investicijos į tinklą labai priklauso nuo ankstesnio investicijų portfelio. 

Pasiūlymas dėl reglamento dėl konkuruojančių energijos rinkų turėtų būti labiau suderintas 
pagrindinių rinkos principų laikymosi požiūriu ir jis neturėtų trukdyti ar pažeisti rinkos 
likvidumo bei investavimo ketinimų. Kontrolės priemonės jau taikomos – nacionalinės ir 
Europos institucijos įgyvendina konkurencijos teisės nuostatas. Reguliavimo institucijoms 
suteiktini įgaliojimai turėtų užtikrinti nesikišimą į rinkos mechanizmus ir veiksmingą įmonių 
sąnaudų kontrolę siekiant garantuoti naudą vartotojams. Siekiant skatinti rinkos plėtrą ir 
užtikrinti skaidrumą pageidautina, kad bendrovės teiktų ataskaitas. 

Reikia sukurti nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo ir jų galių derinimo bei 
didesnės nepriklausomybės nacionaliniu lygiu užtikrinimo taisykles.

Energijos rinkos pertvarkymas nacionaliniu lygiu pareikalaus visiškos perdavimo sistemos 
operatorių nepriklausomybės ir savarankiškumo, nes tai yra proceso, užtikrinančio laisvą ir 
nediskriminuojamą visų rinkos veikėjų prieigą prie tinklo, aspektas. Labai svarbu, kad su
privačiaisiais ir valstybiniais perdavimo sistemų operatoriais būtų elgiamasi vienodai. 

Be to, reikia užtikrinti didesnį perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimą Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių tinkle (ENTSO). Tarpvalstybinės infrastruktūros plėtrą 
ar pagerinimą bei tolesnę Europos energijos rinkų integraciją galima užtikrinti pasitelkus tokį 
tinkamą dabartinių ir ateities tinklo investicijų koordinavimo pagrindą siekiant, kad regioninės 
rinkos būtų nuoseklesnės. 

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad pajamos, gaunamos iš perkrovos valdymo, daugiausia 
naudojamos mažinant nacionalinius tarifus. Tikėtina, kad bet kokie šios procedūros 
pakeitimai reikštų tinklo tarifų kilimą. 

Priimant sprendimus svarbu sutelkti dėmesį į tai, kad iš esmės visoje Europoje trūksta 
energijos gamybos pajėgumų paskirstymo. Jeigu bus sukurta tinkama gamybos paskirstymo 
sistema, galima būtų sutaupyti lėšų iš tinklo stiprinimui numatytų lėšų.  Perkrovos problema 
galėtų būti išspręsta, o nacionalinės ekonomikos plėtra taptų gyvybingesnė.
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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2c straipsnis, 1 dalis, įvadinė dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas:

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje numatant, kad  Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas priima 
technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, jam suteikiama pernelyg didelių galių. Tačiau 
prieš priimant minėtąsias taisykles ir kodus reikėtų daug konsultuotis siekiant užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgta į rinkos suinteresuotųjų šalių interesus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2c straipsnis, 1 dalis, a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) pasikonsultavęs su atitinkamomis 
susijusiomis šalimis parengia ir pasiūlo 3 
dalyje nurodytoms sritims taikomas 
technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus;
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Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje numatant, kad  Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas priima 
technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, jam suteikiama pernelyg didelių galių. Tačiau 
prieš priimant minėtąsias taisykles ir kodus reikėtų daug konsultuotis siekiant užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgta į rinkos suinteresuotųjų šalių interesus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2c straipsnis, 1 dalis, b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje numatant, kad  Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas priima 
technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, jam suteikiama pernelyg didelių galių. Tačiau
prieš priimant minėtąsias taisykles ir kodus reikėtų daug konsultuotis siekiant užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgta į rinkos suinteresuotųjų šalių interesus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2c straipsnis, 1 dalis, c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) priima ir paskelbia 10 metų investavimo 
planą (kas dvejus metus), įskaitant elektros 
energijos gamybos pajėgumų plėtros 
prognozę;
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Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje numatant, kad  Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas priima 
technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, jam suteikiama pernelyg didelių galių. Tačiau 
prieš priimant minėtąsias taisykles ir kodus reikėtų daug konsultuotis siekiant užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgta į rinkos suinteresuotųjų šalių interesus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2c straipsnis, 3 dalis, g punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) prekybos taisyklės; g) su tinklu susijusias prekybos taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Ne Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo užduotis rengti, pvz., standartines 
prekybos sutartis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2c straipsnis, 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas turi bent jau
būti parengtas remiantis nacionaliniais
investavimo planais, regioniniais 
investavimo planais, kaip numatyta 2h 
straipsnio 1 dalyje,  ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1364/2006/EB. Jame turi būti nurodytas 
investicijų trūkumas, pirmiausiai įvertintas 
tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Į Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į elektros energijos tinklą planą, kurį skelbia 
Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas, reikia įtraukti rinkos 

regioninę dimensiją.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2h straipsnis, 1 dalis, 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdami prisidėti prie 2c straipsnio 1 
dalyje nurodytos veiklos, perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina, kad Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinkle būtų bendradarbiaujama regioniniu 
lygiu.  Pirmiausia jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus 
dėl investavimo.

1. Siekdami prisidėti prie 2c straipsnio 1 
dalyje nurodytos veiklos, perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina, kad Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinkle būtų bendradarbiaujama regioniniu 
lygiu. Pirmiausia jie pateikia informaciją 
apie savo plėtros planus, kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi svarsto investicijas.

Or. en
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Pagrindimas

Investicijų planavimo koordinavimas yra svarbiausias strategijos ramstis. Galimas esamo 
sujungimo tobulinimas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į planavimo darbotvarkę.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2h straipsnis, 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie sujungimo turėtų būti teikiama rengiant kasmetinius, kasmėnesinius ir kasdienius 
konkursus tarpvalstybiniu mastu dėl pajėgumų paskirstymo. Tai turėtų būti daroma siekiant 
pašalinti  trūkumus, kurių randasi dėl to, kad per sujungimus perduodami dideli srautai.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 3 PUNKTAS
2h straipsnis, 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

3. Regioninio bendradarbiavimo 
nereikėtų riboti Komisijos nustatytu
kiekvienos regioninio bendradarbiavimo 
struktūros geografiniu veiklos regionu.  
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie sujungimo turėtų būti teikiama rengiant kasmetinius, kasmėnesinius ir kasdienius 
konkursus tarpvalstybiniu mastu dėl pajėgumų paskirstymo. Tai turėtų būti daroma siekiant 
pašalinti  trūkumus, kurių randasi dėl to, kad per sujungimus perduodami dideli srautai. 
Geografinės aprėptiems ribojimas galėtų kliudyti laisvai prekybai elektros energija 
integruotoje elektros rinkoje, kurią siekiama sukurti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 4 PUNKTAS, B PAPUNKTIS
5 straipsnis, 4 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perdavimo sistemos operatoriai skelbia 
atitinkamus duomenis apie elektros 
energijos prognozuojamą ir tikrąją 
paklausą, elektros energijos gamybos 
pajėgumų ir apkrovai įtakos turinčių 

4. Perdavimo sistemos operatoriai skelbia 
atitinkamus duomenis apie elektros 
energijos prognozuojamą ir tikrąją 
paklausą, elektros energijos gamybos 
pajėgumų ir apkrovai įtakos turinčių 
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įrenginių prieinamumą ir tikrąjį jų 
naudojimą, apie elektros tinklo ir 
jungiamųjų linijų prieinamumą ir jų 
naudojimą bei apie rezervinių elektros 
energijos gamybos pajėgumų įsigijimą 
pasiūlos ir paklausos balansui užtikrinti ir 
rezervinę galią.

įrenginių prieinamumą ir tikrąjį jų 
naudojimą, apie elektros tinklo ir 
jungiamųjų linijų prieinamumą ir jų 
naudojimą bei apie rezervinių elektros 
energijos gamybos pajėgumų įsigijimą 
pasiūlos ir paklausos balansui užtikrinti ir 
rezervinę galią. Vis dėlto, atskiri 
duomenys apie gamintojus ir apkrovą 
turėtų būti slapti. Duomenys, susiję su 
perdavimo tinklu, neskelbiami, jeigu to 
reikalaujama pagal svarbios 
infrastruktūros apsaugos programą.

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma laikyti visos informacijos, kuri būtina siekiant patikrinti visus 
operatyvinius dispečerių sprendimus ir elektros energijos biržos veiksmus. Be to, pagal 
siūlomą nuostatą su elektros energijos gamybos bendrovėmis ir nepriklausomais 
prekiautojais būtų elgiamasi skirtingai, nes tik iš elektros energijos gamybos bendrovių būtų 
reikalaujama saugoti reikalingą informaciją reguliavimo institucijoms siekiant patikrinti jų 
veiksmus elektros energijos biržoje ir operatyvinius dispečerių sprendimus. Toks nevienodas 
elgesys nepateisinamas. Reikia atsižvelgti į riboto naudojimo informacijos slaptumą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 4 PUNKTAS B PUNKTAS
5 straipsnis, 6 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PA\705317LT.doc 11/14 PE400.562v01-00

LT

sprendimus ir teisės aktais reguliuojamą 
elektros energijos biržos, aukcionų dėl
sujungimo pajėgumų, rezervinės galios 
pajėgumų rinkos ir rinkos be tarpininkų 
dalyvių veiksmus. Informacija apie 
kiekvieną elektros energijos gamybos 
įrenginį ir kiekvienos valandos informacija, 
kurią reikia laikyti (čia pateikiamas 
neišsamus sąrašas) – tai duomenys apie 
prieinamus elektros energijos gamybos 
pajėgumus ir numatytą rezervinę galią, 
įskaitant kiekvienam elektros energijos 
įrenginiui numatytą rezervinę galią 
pateikiant pasiūlymą ir pradėjus gamybą.

duomenis. Informacija apie kiekvieną 
elektros energijos gamybos įrenginį ir 
kiekvienos valandos informacija, kurią 
reikia laikyti – tai duomenys apie 
prieinamus elektros energijos gamybos 
pajėgumus ir numatytą rezervinę galią.

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma laikyti visos informacijos, kuri būtina siekiant patikrinti visus 
operatyvinius dispečerių sprendimus ir elektros energijos biržos veiksmus. Be to, pagal 
siūlomą nuostatą su elektros energijos gamybos bendrovėmis ir nepriklausomais 
prekiautojais būtų elgiamasi skirtingai, nes tik iš elektros energijos gamybos bendrovių būtų 
reikalaujama saugoti reikalingą informaciją reguliavimo institucijoms siekiant patikrinti jų 
veiksmus elektros energijos biržoje ir operatyvinius dispečerių sprendimus. Toks nevienodas 
elgesys nepateisinamas. Reikia atsižvelgti į riboto naudojimo informacijos slaptumą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS 5 PUNKTAS 
6 straipsnis, įvadinė dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu perdavimo sistemų operatoriai pajamas, gaunamas iš perkrovos valdymo, naudoja 
mažindami nacionalinius tarifus. Bet kokie šios procedūros pakeitimai reikštų tinklo tarifų 
kilimą.

Be to, įpareigojus perdavimo sistemų operatorius finansuoti naujuosius sujungimo gebėjimus 
naudojant aukcionų pajamas, tai sukliudytų jiems gauti tinkamą investicijų grąžą. Tuomet 
perdavimo sistemų operatoriai netektų jokių paskatų kurti naujus sujungimo pajėgumus. Tai 
prieštarautų Direktyvos 2005/89 (Tiekimo saugumas) 6 str. 1 dalies a punktui.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 5 PUNKTAS 
6 straipsnis, ba punktas (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu perdavimo sistemų operatoriai pajamas, gaunamas iš perkrovos valdymo, naudoja 
mažindami nacionalinius tarifus. Bet kokie šios procedūros pakeitimai reikštų tinklo tarifų 
kilimą. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 6 PUNKTAS 
7 straipsnis, 1 dalis, a punktas (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicija turi paskatinti konkurenciją 
tiekiant elektros energiją; 

a) investicija turi paskatinti konkurenciją 
tiekiant elektros energiją. Ji taip pat turėtų 
didinti regiono stabilumą teikdama naujų 
perdavimo galimybių, siekiant 
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augančioms rinkoms ir rinkoms, kuriose 
esama trūkumo, užtikrinti energijos 
tiekimo saugumą. Perdavimo apribojimai 
gali rastis dėl tam tikros tinklo 
konfigūracijos, į kurią reikėtų atsižvelgti 
kaip į svarbų plėtros ir (arba) geresnės 
priežiūros veiksnį;

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumų ir investicinio portfelio derinimas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 STRAIPSNIS, 7 PUNKTAS 
7a straipsnis, 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdamos palengvinti tinkamai 
veikiančios ir skaidrios tarpvalstybinės 
mažmeninės rinkos formavimąsi regiono ir 
Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, 
kad perdavimo sistemos operatorių, 
paskirstymo sistemos operatorių, elektros 
energijos tiekimo įmonių, vartotojų ir, 
jeigu reikia, kitų rinkos dalyvių vaidmenys 
bei pareigos būtų apibrėžtos atsižvelgiant į 
sutartinius susitarimus, įskaitant 
pardavimo apimčių susitarimus, 
perdavimo sistemos nuomą ar 
išsinuomojimą, vienodas prekybos 
normas, strategines sąjungas su 
kaimyninėmis šalimis, įsipareigojimus 
klientams, įskaitant kainų kitimo 
prognozes uždarius įmones ar jų dalis, 
pasikeitimo duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių rodmenis. 
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Or. en

Pagrindimas

Metodai kuriami atsižvelgiant į rinką, lankstūs, siekiant, kad atitiktų tam tikrą rinkos situaciją 
ir numatomas perspektyvas, padėtų užtikrinti tiekimo saugumą, veiklos skaidrumą ir 
suinteresuotųjų šalių atskaitomybę. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir saugų elektros energijos 
tiekimą reikia numatyti alternatyvų kitų išteklių panaudojimą, kai paklausa didžiausia. 
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