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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies keisti Direktyvą 2003/54/EB ir elektros energijos vidaus 
rinkos bendrąsias taisykles. Tai vienas iš penkių pasiūlymų, sudarančių trečiąjį ES elektros 
energijos ir dujų rinkos teisės aktų pasiūlymų paketą, kurį 2007 m. rugsėjo mėn. pateikė 
Komisija. Nuomonės referentas palankiai vertina ir tvirtai remia penkis rinkinio pasiūlymus, 
nes šis paketas labai svarbus kuriant tikrą Europos vidaus elektros energijos, taigi ir 
energetikos, rinką. Paketo tikslas yra užtikrinti tiekimo patikimumą ir išsaugoti žemas bei 
skaidrias kainas visiems Europos vartotojams, kitaip tariant, palaikyti ir toliau plėtoti 
vykstantį rinkos liberalizavimo procesą Europoje, kurį taip pat tvirtai remia nuomonės 
referentas. Nors nuomonės referentas džiaugiasi pasiūlymu dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, jis mano, kad jį dar būtų galima pagerinti. Ypač vertas aptarimo 
nuosavybės atskyrimo klausimas. 

Pasiūlymuose siūlomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti faktinį tinklų (perdavimo 
sistemų arba perdavimo sistemų operatorių) atskyrimą nuo tiekimo ir gamybos, siekiant 
tolesnio elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos liberalizavimo vartotojų naudai. 
Nuomonės referentas pritaria nuosavybės atskyrimui kaip paskutinei išeičiai siekiant visiškai 
liberalizuoti rinką. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad esamomis aplinkybėmis nuosavybės 
atskyrimo taikymas siekiant visiško vidaus energetikos rinkos liberalizavimo yra 
nepakankama priemonė, turi būti atidžiai apsvarstytos ir įvertintos kitos perspektyvios 
alternatyvos, kurios galėtų padėti siekti tų pačių tikslų. Atsižvelgiant į tai, šioje nuomonėje 
pateikiamas aštuonių valstybių narių pasiūlymas dėl „veiksmingo ir našaus atskyrimo“. 
Nuomonės referentas siūlo iš pradžių valstybėms narėms leisti rinktis tarp nuosavybės 
atskyrimo ir „veiksmingo ir našaus atskyrimo“ koncepcijų. Vis dėlto jei valstybė narė 
pasirinktų „veiksmingą ir našų atskyrimą“, o po trejų metų po perkėlimo išaiškėtų, kad 
„veiksmingo ir našaus atskyrimo“ nepakanka visiškam liberalizavimui pasiekti, susijusioms 
valstybėms narėms visiškas nuosavybės atskyrimas taptų privalomas. Bendrija turėtų atkreipti 
dėmesį į šią neveiksmingą Komisijos veiklą, o sprendimas, susijęs su nuosavybės atskyrimo 
įvedimu, turėtų būti priimtas teisėkūros proceso, į kurį būtų įtrauktas Parlamentas, metu. 
Nepriklausomų sistemų operatorių pasirinkimas tokia forma, kokią siūlo Komisija, nėra 
tinkamas, nes pareikalautų didelių reguliavimo išlaidų.

Abipusiškumo nuostata, numatyta 8a pasiūlymo straipsnyje, užtikrina, kad trečiųjų šalių 
bendrovės negali automatiškai įgyti didesnės ES perdavimo tinklų nuosavybės ar jų operatorių 
dalies, siekiant išvengti pernelyg didelės priklausomybės nuo šių bendrovių. Nukrypti nuo 
šios nuostatos leidžiama tik Komisijai nusprendus sudaryti susitarimą su šalimi iš trečiosios 
valstybės. Nuomonės referentas mano, kad siekiant nuoseklios Europos energetikos politikos 
sprendimai dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis turėtų būti svarstomi Komisijos lygiu. Taigi 
jis pritaria Komisijos pasiūlymui. 

Nuomonės referentas klausia, ar, nors Komisija mini viešojo ir privačiojo sektorių 
nediskriminavimo principą (12 konstatuojamoji dalis), pakankamas dėmesys buvo skiriamas 
tam, kad būtų užtikrinta, jog valstybinėms bendrovėms būtų taikomi tokie patys atskyrimo 
įpareigojimai, kaip ir privačioms bendrovėms, turint omeny, kad valstybinės institucijos 
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negali būti priverstos privatizuoti savo bendroves. Dėl to kyla klausimas, ar rinkos dalyviai iš 
privataus sektoriaus neatsidurs nenaudingoje padėtyje. 

Nuomonės referentas įsitikinęs, kad vartotojų apsauga reikalauja griežtesnių priemonių, todėl 
siūlo pakeitimus, kurie padėtų spręsti vartotojų apsaugos problemas. Pasiūlyme pateikiamos 
tolesnės vartotojų apsaugos priemonės, susijusios su nacionalinių reguliavimo institucijų 
pareigomis ir įgaliojimais. Nuomonės referentas siekia, kad būtų sustiprintas ir aiškiau 
apibrėžtas institucijų vaidmuo tam, kad būtų sėkmingiau sprendžiamos vartotojų apsaugos 
problemos. 

Pasiūlymas daugiausia susijęs su didmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimu. Vis 
dėlto nuomonės referentas taip pat siekia pabrėžti, kad svarbu užtikrinti, jog energijos 
gamybos apimtys atitiktų augančią paklausą. Be to, Komisija pripažino, kad apie tinkamai 
veikiančią Europos mažmeninę rinką kalbėti dar anksti. Taigi siekiant sukurti tikrą vidaus 
rinką reikalingi tolesni konkretūs pasiūlymai.

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 direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai 
galėtų pasinaudoti konkurencijos teikiama 
nauda, reikia dar labiau sugriežtinti viešųjų 
paslaugų reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus. 
Pagrindinis tiekimo veiklos aspektas – tai 
galimybė naudotis elektros energijos 
suvartojimo duomenimis ir todėl 
vartotojams reikia suteikti galimybę jais 
naudotis, kad jie galėtų paskatinti 
konkurentus pateikti tais duomenimis 
pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat 
turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją 
apie jų suvartotą energijos kiekį. 
Reguliariai teikiant duomenis apie 

(21) Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai 
galėtų pasinaudoti konkurencijos ir 
sąžiningesnių kainų teikiama nauda, reikia 
dar labiau sugriežtinti universaliųjų ir
viešųjų paslaugų reikalavimus ir su jais 
susijusius bendruosius minimalius 
standartus. Pagrindinis tiekimo veiklos 
aspektas – tai galimybė susipažinti su
objektyviais ir skaidriais elektros energijos 
suvartojimo duomenimis, atitinkamomis
kainomis ir paslaugų išlaidomis, ir todėl 
vartotojams reikia suteikti galimybę jais 
naudotis, kad jie galėtų paskatinti 
konkurentus pateikti tais duomenimis 
pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat 
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energijos sąnaudas bus skatinama taupyti 
energiją, nes šie duomenys – tiesioginė 
grįžtamoji informacija vartotojams apie 
poveikį, kuris daromas investuojant į 
energijos vartojimo efektyvumą ir elgesio 
pokyčiui. 

turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją 
apie jų suvartotą energijos kiekį. 
Vartotojams bent jau kas ketvirtį teikiant 
duomenis apie energijos sąnaudas bus 
skatinama taupyti energiją, nes šie 
duomenys – tiesioginė grįžtamoji 
informacija vartotojams apie poveikį, kuris 
daromas investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laisvos ir skaidrios konkurencijos, galimybė susipažinti su įvairiais duomenimis leis 
vartotojams, remiantis šia informacija, pasirinkti elektros energijos tiekėją. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 6 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad elektros 
tiekėjai sąskaitose arba kartu su 
sąskaitomis bei reklaminėje medžiagoje, 
kuri pateikiama galutiniams vartotojams, 
pateiktų:
(a) informaciją apie tai, kokią dalį 
atitinkamo tiekėjo kuro mišinyje praeitais 
metais sudarė kiekvienas energijos 
šaltinis; visose valstybėse narėse suderinta 
ir palyginama forma, kuri užtikrintų 
lengvą palyginimą; 
(b) bent nuorodas į turimus informacijos 
šaltinius, tokius kaip interneto tinklapiai 
arba tiekėjų interneto svetainės, kuriuose 
viešai skelbiama informacija apie
atitinkamo tiekėjo elektros energijos 
gamybos poveikį aplinkai praėjusiais
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metais, atsižvelgiant į CO2 ir 
radioaktyviųjų atliekų išmetimą, dėl 
atitinkamo kuro mišinio naudojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai, naudodamiesi pasirinkimo laisve, turėtų turėti galimybę susipažinti su 
duomenimis, kurie leistų jiems prisidėti prie socialinių ir aplinkosaugos tikslų. Vartotojų 
pasirinkimas turėtų daryti teigiamą įtaką rinkai. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
imasi būtinų priemonių, užtikrinančių 
informacijos, kurią pagal šio straipsnio 
nuostatas tiekėjai teikia vartotojams,
patikimumą. Su informacijos pateikimu 
susijusios taisyklės turi būti suderintos 
visose valstybėse narėse ir atitinkamose 
rinkose.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojams galimybė pasirinkti tiekėją tikrai būtų naudinga, turi būti suderintos 
visų elektros energijos tiekėjų informacijos pateikimo taisyklės. Darna užtikrins skaidrumą ir 
pagerins klientų gebėjimus keisti tiekėjus. 
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Tokios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimamos taikant 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. 

10. Komisija priima šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Tokios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimamos konsultuojantis su 
Parlamentu pagal EB sutarties 253 
straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Esminių vartotojų apsaugos klausimai neturėtų būti sprendžiami taikant komitologijos 
procedūrą; Parlamentui suteikiama visiško dalyvavimo procese teisė. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
[perkėlimo į nacionalinę teisę datos, prie 
kurios pridedami vieneri metai]: 

1. Siekdamos laiduoti perdavimo sistemos 
operatoriaus nepriklausomumą, valstybės 
narės užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieneri metai] vertikalios 
integracijos įmonės turi atitikti:
- 8, 8a ir 8b straipsnių reikalavimus; arba
-8a, 8b ir 8c straipsnių reikalavimus. 
Tuo atveju, kai 8, 8a ir 8b straipsnių 
perkėlimo nepakanka visiškam 
liberalizavimui atitinkamoje valstybėje 
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narėje pasiekti, Bendrija po [perkėlimo į 
nacionalinę teisę data, prie kurios 
pridedami treji metai] sprendžia, ar turi 
būti įgyvendinamas 8 straipsnis.
Tuo atveju, kai laikomasi 8, 8a ir 8b 
straipsnių reikalavimų, valstybės narės 
užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieneri metai]: 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms suteikiama galimybė rinktis tarp nuosavybės atskyrimo ir 
„veiksmingo ir našaus atskyrimo“ koncepcijų, o Bendrijai suteikiama galimybė imtis veiksmų, 
jei paaiškės, kad „veiksmingas ir našus atskyrimas“ yra nepakankamas. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiami šie 8a ir 8b straipsniai: Įterpiami šie 8a, 8b ir 8c straipsniai: 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c straipsnis
Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 
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atskyrimas

1. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų 
turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t.y. pakankamai 
darbuotojų ir fizinių bei finansinių 
išteklių, užtikrinančių įprastos su elektros 
perdavimu susijusios veiklos vykdymą. 
Visų prima:
(i) turtas, reikalingas įprastai su elektros 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, 
turėtų būti perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavybė; 
(ii) darbuotojai, kurių reikia įprastai su 
elektros perdavimu susijusiai veiklai 
vykdyti, turėtų būti įdarbinti perdavimo 
sistemos operatoriaus; 
(iii) darbuotojų ir paslaugų nuoma iš bet 
kokių vertikalios integracijos įmonių arba 
šioms įmonėms, atliekančioms bet kokias 
elektros energijos gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas, turėtų atitikti nediskriminavimo 
principą, be to, turėtų būti gautas leidimas 
iš nacionalinių reguliavimo institucijų, 
kad būtų išvengta konkurencijos 
iškraipymo ir interesų konflikto; 
(iv) būsimiems investicijų projektams 
reikiamu metu turėtų būti skirta 
pakankamai finansinių išteklių.
2. 1 dalyje paminėta įprasta su elektros 
perdavimu susijusi veikla tai: 
– atstovavimas perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšiai su trečiosiomis šalimis 
ir reguliavimo institucijomis;  
– prieigos trečiajai šaliai suteikimas ir jos 
reguliavimas;
– prieigos mokesčių surinkimas; 
– perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
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tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo 
sistemą, surinkimas; 
– perdavimo sistemos eksploatavimas, 
techninė priežiūra ir plėtra; 
– investavimo planavimas ilgalaikiam 
sistemos tinkamumui užtikrinti ir 
pagrįstai paklausai patenkinti;
– teisėtos paslaugos; 
– sąskaitybos ir IT paslaugos.
3. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo kaip bendrovės tapatybę, kuri 
smarkiai skiriasi nuo tapatybės vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas.
4. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą. 
Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio
direktoriaus ir (arba) vykdomosios tarybos 
nepriklausomumas 
5. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų vykdomosios tarybos 
narių skyrimo arba bet kokie sprendimai 
dėl išankstinio jų darbo sutarčių 
nutraukimo kartu su atitinkamomis darbo 
(arba jo nutraukimo) sutartimis 
perduodami reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Šie sprendimai ir sutartys gali 
tapti privalomais, jei reguliavimo 
institucija arba kita kompetentinga 
nacionalinė institucija per 3 savaites nuo 
pranešimo dienos nepasinaudoja joms 
suteikta veto teise. Veto teisė gali būti 
panaudota skyrimo į pareigas arba 
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bendrųjų darbo sutarčių keliais atvejais, 
kai rimtų abejonių kyla dėl įmonės 
generalinio direktoriaus arba kitų 
vykdomosios tarybos narių profesinio 
nepriklausomumo, arba tais bendrųjų 
darbo sutarčių nutraukimo atvejais, kai 
rimtų abejonių kyla dėl šios priemonės 
pagrįstumo.
6. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos atstovams užtikrinama 
teisė paduoti apeliaciją dėl išankstinio jų 
darbo sutarčių nutraukimo reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei institucijai, arba teismui. 
7. Perdavimo sistemos operatoriui 
nutraukus darbo sutartį, buvęs šio 
perdavimo sistemos operatoriaus įmonės 
generalinis direktorius arba vykdomosios 
tarybos nariai ne mažiau kaip 3 metus 
negali įsidarbinti bet kokioje vertikalios 
integracijos įmonėje, atliekančioje bet 
kokias elektros energijos gamybos ar jos 
tiekimo funkcijas. 
8. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali turėti 
kitos vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus
įmonę) turto dalies arba gauti iš jos 
kompensacijų. Jo arba jų atlygis visiškai 
nepriklauso nuo vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) veiklos. 
9. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingi už 
kasdieninę kitos vertikalios integracijos 
įmonės veiklą. 
10. Nepažeidžiant šio straipsnio nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos elektros 
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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 22c straipsnio 4 dalies 
nuostatos, dukterinėje bendrovėje. Ypač 
reikia užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti perdavimo 
sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo dukterinės bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. Perdavimo 
sistemos operatoriaus pagrindinė 
bendrovė pati netvirtina metinio 
finansinio plano ar bet kokio lygiaverčio 
dokumento, o perduoda jį tvirtinti 
reguliavimo institucijai. Pagrindinė 
bendrovė neturi teisės duoti nurodymų dėl 
kasdienės veiklos ar dėl atskirų 
sprendimų, susijusių su perdavimo linijų 
tiesimu ar modernizavimu, jei 
nepažeidžiamos patvirtinto finansinio 
plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygos.
11. Perdavimo sistemos operatoriaus
vykdomosios tarybos arba direktorių 
tarybos pirmininkas negali dirbti bet 
kokioje vertikalios integracijos įmonėje, 
atliekančioje bet kokias elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo funkcijas.
12. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų taryba arba direktorių taryba 
sudaroma iš nepriklausomų narių, 
paskirtų bent 5 metams. Apie jų 
paskyrimą pranešama reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei institucijai. Paskyrimas 
įgauna privalomą pobūdį pagal 5 dalyje 
apibrėžtas sąlygas. 
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13. 12 dalyje minėtos stebėtojų tarybos 
arba direktorių tarybos narys yra 
nepriklausomas, jei jis nesusietas su 
vertikalios integracijos įmone, 
pagrindiniais jos akcininkais arba 
administracija verslo arba kitokiais 
ryšiais, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas, varžantis jo sprendimų laisvę. 
Narys yra nepriklausomas, jei jis: 
(a) penkerius metus prieš tapdamas 
stebėtojų tarybos arba direktorių tarybos 
nariu nedirbo vertikalios integracijos 
įmonėje, atliekančioje bet kokias elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas; 
(b) neturi kitos vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) ar dukterinių įmonių 
turto dalies arba negauna iš jos 
kompensacijų;
(c) tapdamas stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos nariu neturi jokių 
verslo ryšių su vertikalios integracijos 
įmone, atliekančia bet kokias elektros 
energijos tiekimo funkcijas; 
(d) nėra bendrovės, kuri skiria vertikalios 
integracijos įmonės stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos narius, vykdomosios 
tarybos narys.
13. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius parengtų 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina reguliavimo institucija 
arba kita kompetentinga nacionalinė 
institucija. Programos įgyvendinimą 
nepriklausomai stebi už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Reguliavimo 
institucija turi teisę imtis sankcijų, jei 
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atitikties programa įgyvendinama 
netinkamai. 
15. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomoji taryba paskiria už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūną, kuris turi: 
(i) vykdyti atitikties programos 
įgyvendinimo stebėseną; 
(ii) parengti metinę ataskaitą, kurioje 
numatytos atitikties programos 
įgyvendinimo priemonės ir pateikti ją 
reguliavimo institucijai;
(iii) teikti rekomendacijas, susijusias su 
atitikties programa ir jos įgyvendinimu. 
8c straipsnis
16. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingo pareigūno 
nepriklausomumas visų pirma 
užtikrinamas jo darbo sutarties sąlygomis.
17. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas turi 
galimybę reguliariai kreiptis į vertikalios 
integracijos įmonės perdavimo sistemos 
operatoriaus stebėtojų tarybą arba 
direktorių tarybą ir reguliavimo 
institucijas.
18. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas dalyvauja 
visuose perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba direktorių tarybos 
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 elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo 
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sistemą, surinkimą;
(ii) perdavimo tinklų sistemos 
eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
plėtros projektai, įskaitant sujungimo ir 
įjungimo investicijų projektus;
(iii) balansavimo taisyklės, įskaitant 
rezervinės energijos taisykles;
(iv) elektros energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas.
19. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad
stebėtojų tarybai arba direktorių tarybai 
nebūtų diskriminuojamai atskleista 
informacija apie gamintojų arba tiekėjų 
veiklą, kuri gali būti jautri komerciniu 
atžvilgiu.
20. 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 tinkamai atlikti 
savo pareigas.
21. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingą pareigūną skiria ir 
atleidžia įmonės generalinis direktorius 
tik su išankstiniu reguliavimo institucijos 
pritarimu. 
22. Perdavimo sistemos operatoriai 
mažiausiai kas dveji metai tobulina 
dešimties metų tinklo plėtros planą. Jie 
teikia veiksmingas priemones, kad būtų 
užtikrintas sistemos tinkamumas ir 
tiekimo patikimumas.
23. Dešimties metų tinklo plėtros plane
visų pirma: 
(i) rinkos dalyviams parodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kuri turėtų būti 
sukurta per ateinančius dešimt metų; 
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(ii) nurodomos visos investicijos, dėl kurių
jau priimtas sprendimas, ir visos naujos 
investicijos, dėl kurių įgyvendinimo 
sprendimas turi būti priimtas per 
ateinančius trejus metus.
24. Kad šis dešimties metų tinklo plėtros 
planas būtų tobulinamas, kiekvienas 
perdavimo sistemos operatorius daro 
pagrįstas prielaidas dėl gamybos, elektros 
energijos vartojimo ir elektros energijos 
mainų su kitomis šalimis raidos ir 
atsižvelgia į regioninius ir visos Europos 
investicijų į tinklus planus. Perdavimo 
sistemos operatorius laiku perduoda 
projektą kompetentingai nacionalinei 
institucijai.
25. Kompetentinga nacionalinė institucija 
rengia atviras ir skaidrias konsultacijas su 
visais susijusiais tinklo naudotojais dėl 
dešimties metų tinklo plėtros plano 
projekto ir gali skelbti konsultacijų 
proceso rezultatus, ypač susijusius su 
galimu investicijų poreikiu.
26. Kompetentinga nacionalinė institucija 
patikrina, ar dešimties metų tinklo plėtros 
planas apima visas konsultacijų metu 
numatytas reikalingas investicijas.
Institucija gali įpareigoti perdavimo 
sistemos operatorių pakeisti jo planą.
27. Kompetentinga nacionalinė institucija 
24, 25 ir 26 dalyse gali būti nacionalinė 
reguliavimo institucija, bet kuri kita 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija arba perdavimo sistemos 
operatorių įsteigtas tinklo plėtros 
administratorius. Pastaruoju atveju
perdavimo sistemos operatoriai pateikia 
įstatų, narių sąrašo ir kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos
tvirtinimo tvarkos projektus.
28. Jei perdavimo sistemos operatorius 
atsisako daryti investicijas, numatytas 
daryti per ateinančius trejus metus 10 



PA\707346LT.doc 17/25 PE402.514v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

metų elektros tinklo plėtros plane, 
valstybės narės užtikrina, jog reguliavimo 
institucija arba kita kompetentinga 
nacionalinė institucija turėtų atitinkamų 
galių taikyti vieną iš dviejų toliau 
nurodytų priemonių: 
(a) teisinėmis priemonėmis reikalauti, kad 
perdavimo sistemos operatorius
investuotų savo finansinius išteklius;
(b) kviesti nepriklausomus investuotojus
konkursine tvarka daryti būtinas
investicijas į perdavimo sistemą ir kartu
įpareigoti perdavimo sistemos operatorių:
– pritarti finansavimui iš trečiosios šalies;
– pritarti, kad statybos darbus atliks 
trečioji šalis ir kad bus naudojamos 
papildomos lėšos; 
– pritarti papildomų lėšų valdymui.
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. 
29. Kompetentinga nacionalinė institucija 
vykdo investicijų plano įgyvendinimo 
stebėseną ir įvertinimą. 
30. Perdavimo sistemos operatorius 
įpareigotas parengti ir paskelbti skaidrias 
ir veiksmingas procedūras, susijusias su 
nediskriminaciniu naujų elektrinių 
prijungimu prie tinklo. Šias procedūras 
tvirtina nacionalinės reguliavimo 
institucijos arba kitos kompetentingos 
nacionalinės institucijos.
31. Perdavimo sistemos operatorius neturi 
teisės atsisakyti prijungti prie tinklo naujų 
elektrinių motyvuodamas tuo, kad ateityje 
tinklui gali neužtekti pajėgumo, pvz., 
įvykti labiausiai nutolusių perdavimo 
tinklo dalių perkrova. Perdavimo sistemos 
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operatorius įpareigotas pateikti 
atitinkamą informaciją.
32. Perdavimo sistemos operatoriai neturi
teisės atsisakyti naujų sujungimo mazgų 
motyvuodami vien tuo, kad dėl naujų 
sujungimo linijų jie patirs papildomų 
išlaidų, susijusių su poreikiu padidinti 
tinklo elementų pajėgumą nedideliu 
atstumu nuo naujo sujungimo mazgo. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kuriose nuosavybė dar neatskirta, suteikiama galimybė toliau 
liberalizuoti rinką nesiimant nuosavybės atskyrimo. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Nepriklausomi sistemos operatoriai
1. Jeigu šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
perdavimo sistema priklauso vertikalios 
integracijos įmonei, valstybės narės gali 
leisti taikyti nukrypti nuo 8 straipsnio 1 
dalies leidžiančią nuostatą, su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai nuosavybės 
teise priklauso perdavimo sistema, jokiu 
atveju netrukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
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2. Valstybė narė nepriklausomą sistemos 
operatorių gali patvirtinti ir paskirti tik 
tuo atveju, jeigu:
(a) kandidatas į operatorius įrodė, kad 
atitinka 8 straipsnio 1 dalies b–d punktų 
reikalavimus;
(b) kandidatas į operatorius įrodė, kad jis 
turi reikiamų finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių užduotims pagal 9 
straipsnį vykdyti;
(c) kandidatas į operatorius įsipareigoja 
laikytis dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pasiūlė reguliavimo 
institucija;
(d) perdavimo sistemos savininkas įrodė, 
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 įrodė, kad 
sugebės vykdyti įsipareigojimus pagal 
2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1228/2005 dėl teisės naudotis elektros 
energijos perdavimo tinklais sąlygų, 
įskaitant bendradarbiavimą su perdavimo 
sistemos operatoriais Europos ir regiono 
mastu. 
3. Įmones, kurioms reguliavimo 
institucija išdavė sertifikatą, patvirtinantį, 
kad jos atitinka 8a straipsnio ir 10 
straipsnio 2 dalies reikalavimus, valstybės 
narės patvirtina ir paskiria 
nepriklausomais sistemos operatoriais. 
Taikoma 8b straipsnyje nustatyta 
sertifikavimo procedūra.
4. Jeigu Komisija sprendimą priėmė 
laikydamasi 8b straipsnyje nustatytos 
tvarkos ir jeigu ji nustato, kad 
reguliavimo institucija jos sprendimo 
neįgyvendino per du mėnesius, gavusi 
Energetikos sektoriaus reguliavimo 
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institucijų bendradarbiavimo agentūros 
pasiūlymą ir išklausiusi perdavimo 
sistemos savininko bei perdavimo sistemos 
operatoriaus nuomonę Komisija per šešis 
mėnesius penkerių metų laikotarpiui 
paskiria nepriklausomą sistemos 
operatorių. Bet kuriuo metu perdavimo 
sistemos savininkas reguliavimo 
institucijai gali pasiūlyti paskirti naują 
nepriklausomą sistemos operatorių pagal 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką.
5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsakingas už tai, kad 
trečiajai šaliai būtų suteikta prieiga ir už 
tos prieigos reguliavimą, įskaitant prieigos 
mokesčio, perkrovos valdymo pajamų ir 
mokėjimų, mokamų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nurodytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą, taip 
pat už perdavimo sistemos eksploatavimą, 
techninę jos priežiūrą ir vystymą bei 
ilgalaikio sistemos tinkamumo patenkinti 
pagrįstą paklausą užtikrinimą (šiuo atveju 
tinkamumas užtikrinimas investavimo 
planais). Plėtodamas tinklą 
nepriklausomas sistemos operatorius 
atsakingas už planavimą (įskaitant 
leidimo išdavimo tvarką), naujų 
infrastruktūros objektų statybą ir jų 
atidavimą eksploatuoti. Šiuo tikslu jis 
atlieka perdavimo sistemos operatoriaus 
funkcijas taip, kaip nustatyta šiame 
skyriuje. Perdavimo sistemos savininkai 
gali neatsakyti už prieigos suteikimą 
trečiajai šaliai ir tos prieigos reguliavimą 
ar už investavimo planavimą.
6. Jeigu paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkas:
(a) bendradarbiauja su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir teikia paramą 
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jam vykdant savo užduotis, įskaitant, visų 
pirma visos reikiamos informacijos 
teikimą; 
(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kokia suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;
(c) prisiima atsakomybę, susijusią su 
tinklo įranga, išskyrus atsakomybės dalį, 
susijusią su nepriklausomo sistemos 
operatoriaus užduotimis;
(d) suteikia garantijas, kad būtų įmanoma 
lengviau finansuoti bet kokią tinklo 
plėtrą, išskyrus investavimą tuo atveju, 
jeigu pagal b punktą, jis davė sutikimą, 
jog investuotų bet kokia 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 6 dalyje 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomo sistemos operatoriaus pasirinkimas nėra tinkama alternatyva nuosavybės 
atskyrimui, nes pareikalautų didelių reguliavimo išlaidų. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų veiklos 
rūšių atskyrimas
1. Jeigu buvo paskirtas nepriklausomas 
perdavimo sistemos operatorius, 
perdavimo sistemos savininkai, kurie yra 
sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu.
2. Siekiant užtikrinti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą perdavimo sistemos 
savininko nepriklausomumą, taikomi šie 
minimalūs kriterijai:
(a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos elektros energetikos 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingos už kasdieninę elektros 
energijos gamybos, paskirstymo ir tiekimo 
veiklą, valdymo struktūrose;
(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
siekiant užtikrinti, kad į atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko valdymą 
asmenų profesinius interesus būtų 
atsižvelgiama taip, kad jie turėtų galimybę 
veikti savarankiškai;
(c) perdavimo sistemos savininkas
parengia atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminuojančiam elgesiui, bei 
užtikrinančią tinkamo jų įgyvendinimo 
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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 nurodo taikytas priemones; ši 
ataskaita skelbiama.
3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“ 

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos remiasi 10 straipsniu ir yra nereikalingos, jei 10 straipsnis išbraukiamas. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei mažmeniniu 
lygmeniu mastą, įskaitant elektros 
energijos mainus, buitiniams vartotojams 
taikomas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentas, nuo elektros tinklo 
atjungtų vartotojų procentas, nustatytos 
formos buitinių vartotojų skundus, ir bet 
kokį konkurencijos iškraipymą ar 

(i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei mažmeniniu 
lygmeniu mastą, įskaitant elektros 
energijos mainus, buitiniams vartotojams 
taikomas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentas, prie elektros tinklo 
prijungtų vartotojų procentas ir nuo 
elektros tinklo atjungtų vartotojų procentas, 
mokesčius už techninę priežiūrą, 
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apribojimą bendradarbiaujant su 
konkurencijos institucijomis, taip pat teikti 
atitinkamoms konkurencijos institucijoms 
visą aktualią informaciją ir pranešti joms 
apie visus atitinkamus atvejus; 

nustatytos formos buitinių vartotojų 
skundus, ir bet kokį konkurencijos 
iškraipymą ar apribojimą 
bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis, taip pat teikti atitinkamoms 
konkurencijos institucijoms visą aktualią 
informaciją ir pranešti joms apie visus 
atitinkamus atvejus; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnes vartotojų pasirinkimo galimybes valdžios institucijos įgaliojamos 
stebėti įvairius rodiklius ir mokečius.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių veiksmingą; 

(k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
visoje ES užtikrinti vienodus ir skaidrius,
aukštus visuotinių ir viešųjų paslaugų 
teikimo elektros energijos sektoriuje 
standartus vartotojams, įskaitant 
gyventojus, ir užtikrinti pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
visų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą; 

Or. en

Pagrindimas

Detaliau išaiškinamos valdžios institucijų pareigos, kurios pagerinti rinkos veikimą ir 
galiausiai būti naudingos vartotojams. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, suderintos 
tų duomenų formos taikymą ir prieigą prie 
duomenų pagal A priedo h punktą; 

(m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, įskaitant 
duomenis apie kainas ir bet kokias kitas 
susijusias išlaidas, suderintos tokių
duomenų formos taikymą ir greitą prieigą 
visiems vartotojams prie tokių duomenų 
pagal A priedo h punktą; 

Or. en

Pagrindimas

Išsamiau išaiškinamos valdžios institucijų pareigos, kurios pagerintų rinkos veikimą ir 
galiausiai būtų naudingos vartotojams. 
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