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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas padės įgyvendinti Tarybos ir Parlamento, kurie 
2007 m. liepos 10 d. rezoliucijoje išreiškė didelę paramą bendrai energetikos politikai, 
priimtus sprendimus. Ši politika reikalauja:

 veiksmingai atskirti energijos tiekimą ir gamybą nuo tinklo eksploatavimo;

 dar labiau suvienodinti nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų įgaliojimus ir 
savarankiškumą;

 sukurti nepriklausomą nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo mechanizmą;

 sukurti mechanizmą, kuriuo naudodamiesi perdavimo sistemos operatoriai galėtų 
geriau koordinuoti tinklų eksploatavimą, perdavimo ir paskirstymo sistemos saugumą, 
tarpvalstybinę prekybą ir perdavimo ir paskirstymo sistemos veikimą;

 didinti energijos rinkos operacijų skaidrumą.

Reglamentas sukuria praktines sąlygas pirmiau išdėstytiems tikslams pasiekti – įkuriama
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, skirta Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo veiklai prižiūrėti. Reglamento įgyvendinimas 
sukurs sąlygas didesnei konkurencijai, geresnei tiekimo kokybei, energijos išsaugojimui ir 
geresniam energetikos saugumui.

Elektra ir dujos smarkiai skiriasi nuo kitų prekių, nes jos neatsiejamos nuo tinklo 
eksploatavimo ir jų neįmanoma kaupti arba tai daryti yra brangu. Todėl energetikos 
ekonomika reikalauja nustatyti savarankiškus bendradarbiavimo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus nacionalinių reguliuotojų ir reglamento lygiu Europos rinkos viduje. Dėl to 
oficialių bendradarbiavimo struktūrų steigimas šioje srityje pagal iš dalies pakeistą 
Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygų yra pateisinamas. Šie pakeitimai neišsprendžia visų tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų problemų, bet juose nustatomos priemonės, kurios turėtų ribotai padidinti 
veiksmingumą ir tinklo darbą pritaikyti rinkos poreikiams. Išsamios techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas, įtraukti į Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklo veiklą, ir šią veiklą prižiūrinčios agentūros darbas turėtų užtikrinti Europos ekonomikos 
pridėtinę vertę. Pirmiau išvardytos priemonės turėtų palengvinti tinkamai veikiančių ir 
skaidrių tarpvalstybinių mažmeninės ir didmeninės rinkų atsiradimą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, turėtų 
padėti sureguliuoti vidaus elektros rinką tinkamai atsižvelgiant į vartotojų ir operatorių 
interesus, tai yra:

 mažesnėmis perdavimo sąnaudomis ir didesne konkurencija, siekiant, kad energija 
vartotojams būtų tiekiama mažesnėmis kainomis ir kartu užtikrinamas energijos 
tiekimo stabilumas ir saugumas;
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 Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ir Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo sukūrimu koordinuojant nacionalines 
perdavimo sistemas. Tai turėtų užtikrinti geresnę Europos rinkos ir nacionalinių 
sistemų veiklą mažinant energijos perdavimo nuostolius ir skatinant atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais grindžiamą mažosios energetikos plėtotę;

 elektros perdavimo tinklų plėtote, kuri taip pat skatins reikalingą atominių jėgainių 
plėtrą, užtikrinančią energijos tiekimą gana stabiliomis ir mažomis kainomis, o tai 
neabejotinai padidins Europos ekonomikos konkurencingumą ir plėtotę ir kartu mažins 
CO2 išmetimą. Staigus naftos ar dujų kainų kilimas ir stipri šių išteklių tiekimo 
priklausomybė nuo politinės padėties keltų grėsmę Europos ekonomikos stabilumui ir 
vestų prie realiųjų pajamų mažėjimo.

Taigi dalinis šio reglamento pakeitimas bus tiesiogiai susijęs su geresniu elektros rinkos 
organizavimu ir prieiga prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų, o naudą vartotojams 
lems šiame reglamente išdėstytos ir skelbiamos išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas bei tinkamas jų įgyvendinimas.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
energetikos politika“ pabrėžiama elektros 
energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo 
ir vienodų galimybių visoms ES elektros 
energetikos bendrovėms užtikrinimo 
svarba. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl elektros 
energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
perspektyvų ir Komisijos komunikate 
„Europos gamtinių dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas (galutinė 
ataskaita) pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1/2003 17 straipsnį“ buvo įrodyta, kad 

4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
energetikos politika“ pabrėžiama elektros 
energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo 
ir vienodų galimybių visoms ES elektros 
energetikos bendrovėms užtikrinimo 
svarba. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl elektros 
energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
perspektyvų ir Komisijos komunikate 
„Europos gamtinių dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas (galutinė 
ataskaita) pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1/2003 17 straipsnį“ buvo įrodyta, kad 
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šiuo metu galiojančios taisyklės ir 
taikomos priemonės nesudaro reikiamos 
sistemos, leisiančios sukurti tinkamai 
veikiančią vidaus rinką.

šiuo metu galiojančios taisyklės ir 
taikomos priemonės nesudaro reikiamos 
sistemos, leisiančios sukurti tinkamai 
veikiančią, veiksmingą ir atvirą vidaus 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti ne tik tinkamai veikiančią, bet ir veiksmingą bei atvirą vidaus rinką. Svarbu, 
kad rinka būtų atvira naujiems dalyviams ir vyktų veiksminga konkurencija.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercijos 
taisyklių suderinamumas tam, jog būtų 
suteikiama ir įgyvendinama tikroji prieiga 
prie tarpvalstybinio perdavimo tinklų ir 
būtų užtikrintas suderintas bei veiksmingas 
perspektyvinis Bendrijos perdavimo 
sistemos planavimas ir pagrįsta techninė 
tos sistemos plėtra deramai atsižvelgiant į 
aplinką, ir kad būtų skatinamas energijos 
naudojimo veiksmingumas, moksliniai 
tyrimai bei naujovės, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
diegiamos technologijos, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio kiekis. 
Perdavimo sistemos operatoriai savo 
tinklus turėtų eksploatuoti laikydamiesi tų 
suderintų techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodekso. 

6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercijos 
taisyklių suderinamumas tam, jog būtų 
suteikiama ir įgyvendinama tikroji ir 
skaidri prieiga prie tarpvalstybinio 
perdavimo tinklų ir būtų užtikrintas 
suderintas bei veiksmingas perspektyvinis 
Bendrijos perdavimo sistemos planavimas 
ir pagrįsta techninė tos sistemos plėtra 
deramai atsižvelgiant į aplinką, ir kad būtų 
skatinamas energijos naudojimo 
veiksmingumas, moksliniai tyrimai bei 
naujovės, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad plačiau būtų naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai ir diegiamos 
technologijos, kurias naudojant išmetamas 
mažas anglies dvideginio kiekis. 
Perdavimo sistemos operatoriai savo 
tinklus turėtų eksploatuoti laikydamiesi tų 
suderintų techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodekso. 

Or. en
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Pagrindimas

Veiksmingai ir atvirai rinkai kurtii būtina skaidri prieiga prie tarpvalstybinio perdavimo 
tinklų. Skaidrumo stoka gali sukurti kliūčių ir turėti įtakos konkurencijos lygiui.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Siekiant užtikrinti tinkamiausią elektros 
energijos perdavimo tinklo valdymą ir kad 
būtų įmanoma prekiauti elektros energija 
bei ją tiekti mažmeniniams kitų valstybių 
narių vartotojams Bendrijoje, turėtų būti 
įsteigtas Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklas. Tinklas veiklą turėtų 
vykdyti laikydamasis Bendrijos 
konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau 
taikomos Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimamiems 
sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti 
aiškiai apibrėžtos, o veiklą jis turėtų 
vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas 
veiksmingumas, atstovavimas ir 
skaidrumas. Dėl to, kad didesnę pažangą 
galima užtikrinti taikant veikimo regiono 
lygiu metodą, perdavimo sistemos 
operatoriai bendrojoje bendradarbiavimo 
sistemoje turėtų sukurti regionines 
struktūras, tačiau tuo pačiu užtikrindami, 
jog regiono lygiu pasiektus rezultatus būtų 
įmanoma suderinti su taisyklėmis ir 
investavimo planais Bendrijos lygiu. 
Kalbant apie bendradarbiavimą su tomis 
regioninėmis struktūromis daroma 
prielaida, kad elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo veikla iš tikrųjų 
yra išskirta nuo elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo veiklos, nes jeigu 
tos veiklos rūšys nebūtų atskirtos, tada 
perdavimo sistemos operatoriams 
bendradarbiaujant regioniniu lygiu galėtų 
kilti pavojus, jog bus imamasi 
konkurenciją iškraipančių veiksmų.

7) Siekiant užtikrinti tinkamiausią elektros 
energijos perdavimo tinklo valdymą ir kad 
būtų įmanoma prekiauti elektros energija 
bei ją tiekti mažmeniniams kitų valstybių 
narių vartotojams Bendrijoje, turėtų būti 
įsteigtas Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklas. Tinklas veiklą turėtų 
vykdyti laikydamasis Bendrijos 
konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau 
taikomos Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimamiems 
sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti 
aiškiai apibrėžtos, o veiklą jis turėtų 
vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas 
veiksmingumas, atstovavimas ir 
skaidrumas. Dėl to, kad didesnę pažangą 
galima užtikrinti taikant veikimo regiono 
lygiu metodą, perdavimo sistemos 
operatoriai bendrojoje bendradarbiavimo 
sistemoje turėtų sukurti regionines 
struktūras, tačiau tuo pačiu užtikrindami, 
jog regiono lygiu pasiektus rezultatus būtų 
įmanoma suderinti su taisyklėmis ir 
investavimo planais Bendrijos lygiu.
Valstybės narės turėtų skatinti 
bendradarbiavimą ir prižiūrėti energijos 
perdavimo ir paskirstymo veiksmingumą 
regioniniu lygmeniu.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikros tarpvalstybinės rinkos veikimą ir bendradarbiavimą svarbu, kad 
valstybės narės skatintų bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu ir prižiūrėtų elektros 
energijos perdavimo ir paskirstymo veiksmingumą. Siekiant užtikrinti regioninį 
bendradarbiavimą, veiksmingas nuosavybės išskyrimas nėra būtina sąlyga. Veiksmingas 
bendradarbiavimas gali būti plėtojamas ir be šios sąlygos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Kalbant apie konsultavimosi procesą, 
vartotojai ir vartotojų organizacijos turėtų 
ryžtingiau dalyvauti įgyvendinant 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo uždavinius, 
visų pirma tuomet, kai rengiami 
techniniai ar rinkos veikimo kodeksai ir 
metų darbo programos.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai ir vartotojų organizacijos taip pat turėtų dalyvauti konsultacijose, nes jie yra 
svarbios suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama didesnio su viso Europos 
elektros energijos perdavimo tinklo veikla 
susijusio skaidrumo, Komisija turėtų 
parengti Europos elektros energijos 
perdavimo tinklų gaires, jas paskelbti ir 
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nuolat atnaujinti. Šios gairės turėtų 
apimti visus elektros energijos perdavimo 
tinklus ir galimas regionines sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų parengti Europos elektros energijos perdavimo tinklų, įskaitant galimų 
regioninių tinklų, gaires, jas paskelbti ir nuolat atnaujinti, siekdama užtikrinti veiklos 
skaidrumą, geresnę informaciją apie „energijos skyles“ (perdavimo tinklų ar jungčių 
nebuvimą) ir pasiūlyti galimus naujus tarpvalstybinius tinklus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią 
pastaraisiais metais vykdė nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Komisija, galima 
daryti išvadą, kad dabar taikomi skaidrumo 
reikalavimai ir galiojančios prieigos prie 
infrastruktūros taisyklės kol kas nėra 
veiksmingos.

9) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią 
pastaraisiais metais vykdė nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Komisija, galima 
daryti išvadą, kad dabar taikomi skaidrumo 
reikalavimai ir galiojančios prieigos prie 
infrastruktūros taisyklės kol kas nėra tiek 
veiksmingos, kad būtų galima užtikrinti 
tikrą, atvirą ir veiksmingą vidaus rinką.

Or. en

Pagrindimas

Teksto paaiškinimas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Kad rinka būtų pasitikima labiau, jos 
dalyviams neturi kilti abejonių, kad už 

11) Kad rinka būtų pasitikima labiau, jos 
dalyviams neturi kilti abejonių, kad už 
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nederamus veiksmus neįmanoma 
nesusilaukti poveikio priemonių. 
Kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikti reikiami įgaliojimai veiksmingai 
išnagrinėti pareiškimus dėl 
piktnaudžiavimo rinka. Dėl to 
kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę naudotis duomenimis, kad iš jų 
būtų galima išrinkti informaciją apie 
elektros energijos tiekimo įmonių 
priimamus operatyvinius sprendimus. 
Elektros energijos rinkoje elektros 
energijos gamybos bendrovės kasdien 
priima daug svarbių sprendimų ir jos tą 
informaciją nustatytos trukmės laikotarpį 
turėtų laikyti taip, kad ja galėtų naudotis 
kompetentingos institucijos. Nedaug 
elektros energijos pagaminančioms 
bendrovėms, kurios iš tikrųjų kažin ar gali 
sutrikdyti rinkos veikimą, tas įpareigojimas 
neturėtų būti nustatomas.

nederamus veiksmus neįmanoma 
nesusilaukti veiksmingų poveikio 
priemonių. Kompetentingoms institucijoms 
turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai 
veiksmingai išnagrinėti pareiškimus dėl 
piktnaudžiavimo rinka. Dėl to 
kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę naudotis duomenimis, kad iš jų 
būtų galima išrinkti informaciją apie 
elektros energijos tiekimo įmonių 
priimamus operatyvinius sprendimus. 
Elektros energijos rinkoje elektros 
energijos gamybos bendrovės kasdien 
priima daug svarbių sprendimų ir jos tą 
informaciją nustatytos trukmės laikotarpį 
turėtų laikyti taip, kad ja galėtų laisvai
naudotis kompetentingos institucijos. Be 
to, kompetentingos institucijos turėtų 
reguliariai prižiūrėti, ar sistemos 
operatoriai laikosi taisyklių. Nedaug 
elektros energijos pagaminančioms 
bendrovėms, kurios iš tikrųjų kažin ar gali 
sutrikdyti rinkos veikimą, tas įpareigojimas 
neturėtų būti nustatomas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nediskriminacinės, skaidrios ir veiksmingos rinkos veikimą, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti užtikrinta galimybė laisvai naudotis svarbia 
elektros energijos tiekimo įmonių informacija, jos taip pat turėtų prižiūrėti, kaip elektros 
energijos tiekimo įmonės laikosi taisyklių. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi 
vykti taip, kad tiekėjams nebūtų 
užkertamas kelias patekti į naujas 
mažmenines rinkas. Dėl to taisyklės, kurių 
reikia laikytis, ir įsipareigojimai, kuriuos 

12) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi 
vykti taip, kad tiekėjams nebūtų 
užkertamas kelias patekti į naujas 
mažmenines rinkas. Dėl to taisyklės, kurių 
reikia laikytis, ir įsipareigojimai, kuriuos 
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prisiima tiekimo grandinės dalyviai, turi 
būti pranešti visiems rinkos dalyviams; taip 
pat tos taisyklės ir įsipareigojimai turi būti 
suderinti, kad būtų užtikrintas Europos 
rinkos integravimas.

prisiima tiekimo grandinės dalyviai, turi 
būti pranešti visiems rinkos dalyviams; taip 
pat tos taisyklės ir įsipareigojimai turi būti 
suderinti, kad būtų užtikrintas Europos 
rinkos integravimas. Kompetentingos 
institucijos turėtų reguliariai prižiūrėti, ar 
rinkos dalyviai laikosi taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo sakiniu siekiama paaiškinti kompetentingos institucijos atsakomybę ir užtikrinti, kad 
būtų laikomasi taisyklių.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas EB 1228/2003
2c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės, atsižvelgiant į pavienių 
vartotojų bei mažų ir vidutinių įmonių 
interesų apsaugą;

Or. pl

Pagrindimas

Pavieniai vartotojai bei mažos ir vidutinės įmonės dažnai diskriminuojami energetikos 
rinkoje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas EB 1228/2003
2c straipsnio 3 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) prekybos taisyklės; g) prekybos taisyklės, visų pirma
atsižvelgiant į individualių vartotojų bei 
mažų ir vidutinių įmonių interesų 
apsaugą;

Or. pl

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas EB 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

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, 
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.

Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 20 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
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.

Or. pl
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Pagrindimas

Daugeliu atvejų plataus užmojo investicijų planams ir susijusiems tinklams kurti prireikia 
daugiau nei 10 metų nuo sumanymo paskelbimo iki galutinio projekto įgyvendinimo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas EB 1228/2003
2f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 
forumus. 

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, klientais, vartotojais, vartotojų 
organizacijomis, sistemos naudotojais, 
paskirstymo sistemos operatoriais, įskaitant 
atitinkamas (sektoriaus) asociacijas, 
technines institucijas ir suinteresuotųjų 
šalių forumus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti veiksmingą ir įvairiapusį konsultavimosi procesą. Taigi vartotojai ir 
vartotojų organizacijos taip pat turėtų dalyvauti konsultacijose, nes jie yra svarbios 
suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas EB 1228/2003
2h straipsnio 2 dalis
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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 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. Valstybės 
narės skatina ir prižiūri su elektros tinklu 
susijusią veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikros tarpvalstybinės rinkos veikimą ir bendradarbiavimą labai svarbu, 
kad valstybės narės skatintų su elektros tinklu susijusią veiklą ir įsipareigotų prižiūrėti šio 
tinklo veiksmingumą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas EB 1228/2003
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. Siekdamos palengvinti tinkamai 
veikiančios, veiksmingos 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, 
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atsiskaitymo taisykles, duomenų 
nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir 
pateikti skaitiklių rodmenis.

pasikeitimo duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių rodmenis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tarpvalstybinės mažmeninės rinkos taip pat veiktų 
veiksmingai.
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