
PA\705322LT.doc PE400.565v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2007/0197(COD)

4.2.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

Dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

Nuomonės referentas: Alain Lipietz



PE400.565v01-00 2/12 PA\705322LT.doc

LT

PA_Legam



PA\705322LT.doc 3/12 PE400.565v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas įsteigti Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą 
pateiktas itin tinkamu laiku. Tai jau keletą metų trunkančio Europos energetikos sistemos 
vystymosi logiška pasekmė.

Iš pradžių 27 ES valstybėsė narėse pagrindiniai energijos ir dujų tiekėjai buvo viešosios 
įmonės, turinčios valstybinį ar regioninį monopolį. Tačiau jau seniai šis sektorius tapo 
prieinamas ir naujoms energijos įmonėms. Todėl reikėjo nustatyti sąžiningos konkurencijos 
taisykles, taikomas jau esamiems ir naujiems rinkos dalyviams. Palaipsniui prireikė atskirti, iš 
vienos pusės, du energijos tiekimo tinklus (elektrą ir dujas) ir, iš kitos pusės, daugybę 
energijos gamybos ir tiekimo įmonių. Šis atskyrimas turi užtikrinti tiekimo sistemos 
nepriklausomumą nuo daugybės gamintojų. Šio atskyrimo būdai (su ar be nuosavybės 
atskyrimo) nesusiję su šiuo reglamentu. Komisija taip pat pabrėžia, kad šis atskyrimas turi 
būti įvykdytas tiek viešosioms ir privačioms įmonėms, tiek tiekėjams ir gamintojams.

Tuo siekiama Europos nacionalinių tiekėjų tinklo sistemoje sudaryti sąlygas natūraliam 
monopoliui, kaip pavyzdžiui, kelių, uostų ar oro uostų sistemose, kuriose įvairios tarpusavyje 
konkuruojančios įmonės nuolat tobulina savo gaminamus sunkvežimius, laivus ir lėktuvus. 
Komisija netgi pabrėžė, kad dalis dujų kaupimo galimybių turėtų būti integruota į tiekimo 
sistemą. 

Tačiau reikia išspręsti tris problemas:

– kaip užtikrinti visų, ir mažų, ir didelių (nuo vėjo energijos elektrinių iki atominių elektrinių 
savininkų), gamintojų patekimą į sistemą, nepaisant jų pilietybės ar įmonės dydžio;

– kaip sureguliuoti energijos rinką, remiantis ES energetikos politika (kuri apima socialinę ir 
integracinę, aplinkosaugos, ypač klimato, politiką);

– kaip Europos lygmeniu sujungti ir suderinti tinklų technines normas, taip pat leisti 
trečiosioms šalims, kurios, pavyzdžiui, tiekia dujas (Rusija) ar elektrą (Šveicarija) naudotis 
šiais tinklais.

Šis sujungimo ir suderinamumo poreikis yra pagrindinė energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros įsteigimo priežastis.

Sujungta nacionalinių perdavimo tinklų sistema ir Agentūros koordinuojami reguliuotojai 
sudarytų viešojo energijos paslaugų sektorių, kurio pagrindu taptų Europos lygmeniu 
vykstantis bendradarbiavimas. 

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Vis dėlto du aspektai lieka neaiškūs.

Pirma, Agentūros įgaliojimai

Komisija atmeta galimybę pakeisti sutartis vien siekiant Agentūrai suteikti teisiškai privalomų 
įgaliojimų. Ji taip pat pripažįsta, kad tam ji neturi nei techninių priemonių, nei reikalingų 
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darbuotojų. Ji siūlo, kad, pirma, tai būtų patariamoji Agentūra, o Komisija liktų atsakinga už 
sprendimų priėmimą ir sankcijų skyrimą.

Pranešėjas mano, kad esamo teisinio pagrindo užtenka, kad Komisijai būtų palikta teisė skirti 
sankcijas, o šios Agentūros įgaliojimai būtų išplėsti vidaus rinkos ir naudojimosi 
dominuojančia padėtimi srityse. Esant tokiai situacijai, nacionalinių reguliavimo institucijų 
politikos suderinamumo su ES energetikos politika priežiūra gali būti vykdoma tik teikiant 
teisiškai neprivalomą nuomonę.

Antra, Agentūros atsakomybė

Siekiant užtikrinti Agentūros patikimumą rinkoje reikia, kad ji būtų visiškai nepriklausoma 
nuo agentūrų, kurių veiklą ji pati reglamentuoja, neatsižvelgiant į tai, ar tai energetikos 
perdavimo operatoriai, ar energijos gamintojai ir tiekėjai. Agentūrai, turinčiai sprendimo teisę 
privačiame ir viešame sektoriuje, turi būti suteiktas demokratine atsakomybe pagrįstas 
teisėtumas.

Siūlydamas leisti Agentūrai pačiai imtis daugiau veiksmų (be Komisijos tarpininkavimo) 
pranešėjas bandė išlaikyti įgaliojimų, padaugėjusių dėl padidėjusios Parlamento ir Tarybos 
demokratinės atsakomybės, pusiausvyrą. Agentūra gali veikti tik laikydamasi sutarčių ir 
antrinės teisės aktų, ji taip pat privalo pateikti savo sprendimus ir nuomones ES teisėkūros 
institucijoms, taip sustiprindama savo įgaliojimus.

PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti Agentūros 
nepriklausomumą, labai gerą techninę ir 
reguliavimo kompetenciją, skaidrumą ir 
veiksmingumą.

6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti Agentūros 
nepriklausomumą viešųjų ar privačių 
elektros energijos tiekimo, skirstymo ar 
gamybos operatorių atžvilgiu, taip pat jos 
veiksmų suderinamumą su Bendrijos teisės 
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aktais, labai gerą techninę ir reguliavimo 
kompetenciją, skaidrumą ir veiksmingumą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiamas Agentūros nepriklausomumas operatorių, kuriems ji vadovauja, 
atžvilgiu ir demokratinė atsakomybė ES ir ES teisėkūros institucijų atžvilgiu.

Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis

9) Kadangi Agentūra prižiūri nacionalines 
reguliavimo institucijas, ji turėtų galėti 
patarti Komisijai rinkos reguliavimo 
klausimais. Taip pat turėtų būti 
reikalaujama, kad kai Agentūra nustato, jog 
perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimas neduoda reikiamų 
rezultatų arba kad nacionalinė reguliavimo 
institucija, kurios sprendimas pažeidė gaires, 
nenori atsižvelgti į Agentūros nuomonę, ji 
apie tai praneštų Komisijai. 

9) Kadangi Agentūra prižiūri nacionalines 
reguliavimo institucijas, ji turėtų galėti 
patarti Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
rinkos reguliavimo klausimais. Taip pat 
turėtų būti reikalaujama, kad kai Agentūra 
nustato, jog perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimas neduoda reikiamų 
rezultatų arba kad nacionalinė reguliavimo 
institucija, kurios sprendimas pažeidė gaires, 
nenori atsižvelgti į Agentūros nuomonę, ji 
apie tai praneštų Komisijai. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti Agentūros patariamojo pobūdžio įgaliojimus ES teisėkūros 
institucijų atžvilgiu. Tačiau ji privalo įspėti tik vykdomosios valdžios institucijas (Komisiją). 

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi vykdant 
Bendrijos teisės aktuose apibrėžtą 
energetikos politiką.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu primenama, kad Energetikos politikos tikslus nustato ES teisėkūros 
institucijos.

Pakeitimas 4
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13 konstatuojamoji dalis

13) Agentūrai reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo funkcijas. 
Reguliavimo institucijų nepriklausomumas –
ne tik pagrindinis gero valdymo principas, 
bet ir esminė rinkos dalyvių pasitikėjimo 
užtikrinimo sąlyga. Todėl gerai išmanydama 
padėtį valstybėse, Reguliavimo valdyba 
turėtų likti nepriklausoma nuo rinkos 
dalyvių interesų ir neturėtų siekti gauti arba 
vykdyti vyriausybių, kitų viešųjų ar 
privačiųjų subjektų nurodymų. 

13) Agentūrai reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo funkcijas. 
Reguliavimo institucijų nepriklausomumas 
elektros energijos tiekimo, skirstymo ir 
gamybos operatorių atžvilgiu – ne tik 
pagrindinis gero valdymo principas, bet ir 
esminė rinkos dalyvių pasitikėjimo 
užtikrinimo sąlyga. Todėl gerai išmanydama 
padėtį valstybėse, Reguliavimo valdyba 
turėtų likti nepriklausoma nuo rinkos 
dalyvių interesų ir neturėtų siekti gauti arba 
vykdyti vyriausybių, kitų viešųjų ar 
privačiųjų subjektų nurodymų, taip pat 
turėtų stebėti su energetikos, aplinkos, 
vidaus rinkos ir konkurencingumo politika 
susijusią teisėkūrą ir ES institucijoms teikti 
savo sprendimus ir pasiūlymus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama Agentūros nepriklausomumas operatorių, kuriems ji vadovauja, 
atžvilgiu ir demokratinė atsakomybė ES ir ES teisėkūros institucijų atžvlgiu.

Pabrėžia Agentūros demokratinę atsakomybę.

Pakeitimas 5
14 konstatuojamoji dalis

14) Jei Agentūrai suteikiami įgaliojimai 
priimti sprendimus, suinteresuotosioms 
šalims (siekiant pagreitinti procesą) turi būti 
suteikta teisė apskųsti sprendimus 
Apeliacinei tarybai, kuri būtų Agentūros 
dalis, tačiau nepriklausytų jos 
administravimo ir reguliavimo struktūrai.

14) Jei Agentūrai suteikiami įgaliojimai 
priimti sprendimus, suinteresuotosioms 
šalims (siekiant pagreitinti procesą) turi būti 
suteikta teisė pirmą kartą apskųsti 
sprendimus Apeliacinei tarybai, kuri būtų 
Agentūros dalis, tačiau nepriklausytų jos 
administravimo ir reguliavimo struktūrai, 
nepažeidžiant jų teisės pateikti skundą 
Teisingumo Teismui.

Pagrindimas

Pabrėžia šalių teisę apskųsti Agentūros priimtus sprendimus.
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Pakeitimas 6
17 konstatuojamoji dalis

17) Agentūra turėtų taikyti bendrąsias 
taisykles, susijusias su visuomenės 
galimybėmis susipažinti su Bendrijos 
institucijų turimais dokumentais. 
Administracinė valdyba turėtų nustatyti 
praktines priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti neskelbtiną komercinę informaciją 
ir asmens duomenis.

17) Agentūra turėtų taikyti bendrąsias 
taisykles, susijusias su visuomenės 
galimybėmis susipažinti su Bendrijos 
institucijų turimais dokumentais, ypač su 
Orhuso konvencija. Administracinė valdyba 
turėtų nustatyti praktines priemones, 
kuriomis siekiama apsaugoti neskelbtiną 
komercinę informaciją ir asmens duomenis. 

Pagrindimas

Pabrėžia Orhuso Konvencijos teisinį privalomumą (būtent dėl tyrimų dėl poveikio aplinkai 
skaidrumo) ES institucijų, šiuo atveju, Agentūros atžvilgiu.

Pakeitimas 7
4 straipsnio c punktas

c) teikti nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai,

c) teikti nuomones ir rekomendacijas 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, elektros 
energijos tiekimo ir gamybos operatoriams 
ir vartotojams;

Pagrindimas

Išplečia Agentūros patariamojo pobūdžio įgaliojimus institucijų ir visuomenės atžvilgiu.

Pakeitimas 8
4 straipsnio d punktas

d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 8 
straipsniuose.

d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 8 
straipsniuose.

Pagrindimas

Atkreipia dėmesį į 6 straipsnyje numatytą  sprendimo teisės išplėtimą.

Pakeitimas 9
5 straipsnis

Komisijai paprašius arba savo iniciatyva Parlamentui, Tarybai ar Komisijai 



PE400.565v01-00 8/12 PA\705322LT.doc

LT

Agentūra gali teikti nuomonę Komisijai
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
įsteigta.

paprašius arba savo iniciatyva Agentūra gali 
teikti nuomonę šioms institucijoms visais 
klausimais, kuriuos spręsti ji buvo įsteigta. 

Pagrindimas

Sustiprina Agentūros patariamojo pobūdžio veiksmus ES teisėkūros procese.

Pakeitimas 10
6 straipsnio, 4 dalis

4. Jei Agentūra nustato, kad metinės veiklos 
programos projektu ar 10 metų investavimo 
plano projektu, kurie jai pateikti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2d 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalį, 
neužtikrinama nediskriminacinė aplinka, 
veiksminga konkurencija ir tinkamas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

4. Jei Agentūra nustato, kad metinės veiklos 
programos projektu ar 10 metų investavimo 
plano projektu, kurie jai pateikti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2d 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalį, 
neužtikrinama nediskriminacinė aplinka, 
veiksminga konkurencija ir tinkamas rinkos 
veikimas arba jie neatitinka Bendrijos 
teisės aktuose apibrėžtos energetikos 
politikos, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

Pagrindimas

Primena Agentūros veiksmus teisėkūros procese.

Pakeitimas 11
6 straipsnio, 5 dalis

5. 5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas 
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos,
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

5. 5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas 
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, remiantis 
Komisijos jai suteiktais įgaliojimais ir pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį, Agentūra 
gali sustabdyti sprendimų priėmimą ir 
Komisijai pasiūlyti skirti baudas.
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Pagrindimas

Nustato teisinį pagrindą ir Agentūros teisę sustabdyti sprendimų priėmimą konkurencijos ir 
vidaus rinkos teisės srityse. Vis dėlto dėl akivaizdaus juridinio pagrindo netobulumo, teisė 
skirti sankcijas paliekama Komisijai

Pakeitimas 12
7 straipsnio, 2 dalis

2. 2. Agentūra, remdamasi savo veiklos 
programa arba Komisijos prašymu, gali 
priimti neprivalomas gaires, kad padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

2. 2. Agentūra, remdamasi savo veiklos 
programa arba Komisijos prašymu, gali 
priimti (išbraukta) gaires, kad padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi. Šios 
gairės gali būti privalomosios, kai jos 
apima naudojimosi dominuojančia 
padėtimi, gamintojų ir tiekėjų prieigą prie 
sistemos ir nediskriminavimą; jos yra 
neprivalomosios, kai apima energetikos 
rinkos pusiausvyrą, didėjant arba keičiantis 
gamybos būdams, energijos taupymą, 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir 
energijos efektyvumo skatinimą ES, 
remiantis Bendrijos teisės aktuose apibrėžta 
energetikos politika.

Pagrindimas

Išskiria Agentūros sprendimų teisinį privalomumą tose srityse, kuriose ES pirminė ir antrinė 
teisė yra aiški, ir jos nuomonių teisinį neprivalomumą tose ES politikos srityse, kuriose dar ne 
viskas yra tiksliai apibrėžta.

Pakeitimas 13
7 straipsnio, 4 dalis

4. Bet kokios nacionalinės reguliavimo 
institucijos ar Komisijos prašymu Agentūra 
pateikia nuomonę, ar reguliavimo 
institucijos sprendimas atitinka gaires, 
nurodytas Direktyvoje 2003/54/EB, 
Direktyvoje 2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
Nr. 1775/2005.

4. Bet kokios nacionalinės reguliavimo 
institucijos ar Komisijos prašymu Agentūra 
pateikia nuomonę, ar reguliavimo 
institucijos sprendimas atitinka gaires, 
nurodytas Direktyvoje 2003/54/EB, 
Direktyvoje 2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
Nr. 1775/2005 ir visuose energetikos 
politiką apibrėžiančiuose Bendrijos teisės 
aktuose.
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Pagrindimas

Padidina Agentūros demokratinę atsakomybę, atsižvelgiant į galimą ES teisės stiprinimą 
energetikos srityje.

Pakeitimas 14
9 straipsnio, 1 dalis

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija, kitus šešis 
– Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių, iš kurių šešis pasiūlo Komisija, kitus 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Pagrindimas

Padidina kandidatų į Administracinę valdybą skaičių.

Pakeitimas 15
10 straipsnio, 10 dalis

10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Audito Rūmams. Į šią ataskaitą įtraukiamas 
atskiras skyrius, skirtas Agentūros 
reguliavimo veiklai per ataskaitinius metus, 
kurį tvirtina Reguliavimo valdyba.

10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne vėliau 
kaip iki balandžio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Audito Rūmams. Į šią ataskaitą įtraukiamas 
atskiras skyrius, skirtas Agentūros 
reguliavimo veiklai per ataskaitinius metus, 
kurį tvirtina Reguliavimo valdyba. Šios 
penkios institucijos patvirtina arba 
nepatvirtina, kad Agentūra įgyvendina ES 
energetikos, vidaus rinkos ir konkurencijos 
politiką. Parlamentas pateikia 
rekomendacijas 10 straipsnio 4 dalyje 
minimai darbo programai.

Pagrindimas

Pabrėžia Agentūros metinėje ataskaitoje išdėstytus  ES institucijų atsakymus ir juos paskelbia 
ankščiau nei planuota, kad Agentūra galėtų į juos atsižvelgti rengdama kitų metų programą.

Pakeitimas 16
13 straipsnio, 2 dalis
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2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų Komisijos 
pasiūlytų kandidatų, atrinktų pasibaigus 
kvietimo pareikšti susidomėjimą laikui. 
Prieš paskiriant direktoriumi, 
Administracinės valdybos atrinktas 
kandidatas gali būti pakviestas padaryti 
pareiškimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus. 

2. Direktorių skiria Reguliavimo valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų Komisijos 
ir iš dviejų Tarybos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus. Parlamentas 
gali nesutikti su šiuo paskyrimu jei pateikti 
atsakymai neatitinka ES gairių.

Pagrindimas

Pabrėžia direktoriaus demokratinę atsakomybę.

Pakeitimas 17
16 straipsnio, 1 dalis

1. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali 
pateikti apeliacinį skundą dėl 7 ir 8
straipsniuose nurodyto sprendimo, skirto 
tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, 
nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai 
ir konkrečiai susijęs su tuo asmeniu. 

1. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali 
pateikti apeliacinį skundą dėl 6, 7 ir 8
straipsniuose nurodyto sprendimo, skirto 
tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, 
nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai 
ir konkrečiai susijęs su tuo asmeniu. 

Pagrindimas

Atkreipia dėmesį į 6 straipsnyje esantį pasiūlymą išplėsti Agentūros sprendimo teises.

Pakeitimas 18
27 straipsnio, 2 dalis

2. Administracinė valdyba priima praktines 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo 
priemones per šešis mėnesius po šio 
reglamento įsigaliojimo.

2. Administracinė valdyba priima praktines 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 ir Orhuso 
konvencijos taikymo priemones per šešis 
mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžia Orhuso Konvencijos teisinį privalomumą (būtent dėl tyrimų dėl poveikio 
aplinkai) ES institucijų, šiuo atveju,  Agentūros atžvilgiu.
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Pakeitimas 19
30 straipsnio, 1 dalis

1. Komisija atlieka Agentūros veiklos 
vertinimą. Ji vertina Agentūros pasiektus 
rezultatus ir darbo metodus, atsižvelgdama į 
šiame reglamente apibrėžtus bei metinėse 
darbo programose numatytus tikslus, 
įgaliojimus ir užduotis. 

1. Komisija atlieka Agentūros veiklos 
vertinimą. Ji vertina Agentūros pasiektus 
rezultatus ir darbo metodus, atsižvelgdama į 
šiame reglamente apibrėžtus bei metinėse 
darbo programose numatytus tikslus, 
įgaliojimus ir užduotis. Šis vertinimas 
paremtas Komisijos interneto svetainėje 
atlikta išsamia konsultacija su energetikos, 
vidaus rinkos ir konkurencingumo politika 
besidominčiomis suinteresuotomis šalimis, 
t. y. elektros energijos gamybos, skirstymo 
ir tiekimo operatoriais, profesinėmis ir 
vartotojų asociacijomis ir aplinkosaugos 
organizacijomis. Ši ataskaita Parlamentui 
ir Tarybai perduodama 10 straipsnio 10 
dalyje numatytą dieną.

Pagrindimas

Pabrėžia vertinimo metodo naudą Agentūros programos kūrimui.


	705322lt.doc

