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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas pritaria Europos Komisijos pasiūlymui dėl 
reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą. 
Agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį kuriant ir įgyvendinant 3-ajį Energetikos paketą.  

Kad Agentūra būtų pakankamai pajėgi ginti vartotojų ir kitų suinteresuotų subjektų teises, ji 
turi būti visiškai nepriklausoma ir visiškai savarankiškai tvarkyti savo administracinius ir 
finansinius reikalus. Ji turėtų turėti galimybę anksti konsultuotis su rinkos dalyviais ir jai turi 
būti suteikta teisė koordinuoti ir tikrinti investicijas, vykdyti rinkos stebėseną ir informuoti 
apie rinkos iškraipymus. 

Viena iš agentūros funkcijų turėtų būti Europos perdavimo sistemos operatorių tinklų (angl. 
ENTSO) pasiūlymų inicijavimas, priežiūra ir tvirtinimas, nes tai leistų labiau reguliuoti 
energetikos vidaus rinkos vystymąsi, ir imtis atitinkamų priemonių aukšto lygio vartotojų 
apsaugai užtikrinti. 

Agentūra turi būti svarbiausia rinkos ir techninių kodeksų perdavimo sistemos operatoriams 
iniciatorė, rengėja, tvirtintoja, vykdytoja ir jų vykdymo prižiūrėtoja. Be to, ji turėtų būti 
įtraukta į Europos kodeksų apimties ir turinio nustatymo darbą. Kad Agentūra galėtų kartu su 
perdavimo sistemos operatoriais nustatinėti taisyklės, jai reikia suteikti sprendžiamąsias 
galias. Agentūra turėtų kartu su Komisija priimti sprendimą dėl naujos tarpvalstybinės 
infrastruktūros atleidimo nuo atskyrimo reikalavimų. 

Europos Parlamentui turi būti suteikta teisė vertinti Agentūros veiklos rezultatus ir 
funkcionavimą. 

Europos Parlamentas turėtų tvirtinti Agentūros direktoriaus kandidatūrą, jo kadencijos 
pratęsimą ir atleidimą. Agentūros direktorius, Administracinė valdyba ir Reguliavimo valdyba 
turėtų būti atskaitingi Europos Parlamentui. Paprašyti jie turėtų atvykti į EP.

Administracinė valdyba turėtų būti atsakinga tik už valdymo ir apskaitos klausimus. Reikėtų 
sumažinti Administracinės valdybos narių skaičių, nes dvylika narių yra nepagrįstai daug 
palyginti su Reguliavimo valdybos narių skaičiumi ir visos Agentūros darbuotojų skaičiumi. 
Administracinę valdybą turėtų sudaryti tik Komisijos skiriami nariai.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Agentūra turėtų nuolat stebėti, ar 
rinkoje nėra rinkos iškraipymų, ir 
informuoti apie tai Komisiją, Europos 
Parlamentą ir nacionalinės valdžios 
institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų ne tik informuoti, bet ir stebėti bei kuo anksčiau įspėti Europos ir 
nacionalinės valdžios institucijas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kad Agentūra būtų pakankamai pajėgi ginti vartotojų ir kitų suinteresuotų subjektų teises, 
reikia stiprinti jos kompetenciją.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Agentūros personalas turėtų būti gerai 
kvalifikuotas. Pirmiausia, Agentūra turėtų 
naudotis nacionalinių reguliavimo 
institucijų, Komisijos ir valstybių narių 
komandiruojamų darbuotojų 
kompetencija ir patirtimi. Agentūros 
darbuotojams taikomi Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
Europos bendrijos institucijų bendrai 
priimtos šių tarnybos nuostatų ir 
įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės. 
Administracinė valdyba, suderinusi su 
Komisija, turėtų patvirtinti būtinas 
įgyvendinimo priemones.

Agentūros personalas turėtų būti gerai 
kvalifikuotas; išskirtiniais atvejais gali 
būti samdomi nacionalinių reguliavimo 
institucijų darbuotojai. Agentūros 
darbuotojams taikomi Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
Europos bendrijos institucijų bendrai 
priimtos šių tarnybos nuostatų ir 
įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės. 
Administracinė valdyba, suderinusi su 
Komisija, turėtų patvirtinti būtinas 
įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus pernelyg dažnai samdomi nacionalinių reguliavimo ir kitų institucijų komandiruojami 
darbuotojai, sumažės Agentūros nepriklausomumas, todėl šia galimybe turėtų būti 
naudojamasi tik išskirtiniais atvejais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Trečiosios šalys galės dalyvauti 
Agentūros darbe sudariusios atitinkamus 
susitarimus su Bendrija.

(18) Bendradarbiauti su trečiųjų šalių 
energetikos reguliavimo institucijoms 
turėtų būti galima sudarius atitinkamus 
susitarimus su Bendrija.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad trečiosios šalys gali dalyvauti tik pagal bendradarbiavimo
projektus su kitomis energetikos reguliavimo institucijomis (o ne su bet kokiu kitu užsienio 
subjektu) ir tik tuomet, jei tai neturi tiesioginio poveikio Agentūros darbui.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Agentūra visiškai atskaitinga 
Europos Parlamentui.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentui turi būti suteikta teisė vertinti Agentūros veiklos rezultatus ir 
funkcionavimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikti nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams,

(a) teikti nuomones ir rekomendacijas, 
skirtas perdavimo sistemos operatoriams,

Or. en

Pagrindimas

Kad Agentūra galėtų kartu su perdavimo sistemos operatoriais nustatinėti taisyklės, reikia 
išplėsti jos sprendžiamąsias galias.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teikti nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms, 

(b) teikti nuomones ir rekomendacijas, 
skirtas reguliavimo institucijoms, 

Or. en

Pagrindimas

Kad Agentūra galėtų kartu su perdavimo sistemos operatoriais nustatinėti taisyklės, reikia 
išplėsti jos sprendžiamąsias galias.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę ar 
rekomendaciją Komisijai visais 
klausimais, kuriuos spręsti ji buvo įsteigta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 5 ir 6 pakeitimų.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2d 
straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Agentūra tvirtina kodeksus ir taisykles 
įskaitant 10 metų investavimo planą, kad 
užtikrintų nediskriminavimą, veiksmingą 
konkurenciją ir veiksmingą bei saugų 
rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai reikia suteikti visus įgaliojimus derinti ir tvirtinti visus Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. ENTSO) pasiūlymus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra savo iniciatyva arba 
Komisijos prašymu teikia Komisijai 
patarimus rengiant Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklų strategines gaires, pagal kurias 
rengiami kodeksai ir taisyklės (įskaitant 
techninius kodeksus, bendras tinklo 
eksploatavimo priemones ir mokslinių 
tyrimų planus, 10 metų investavimo 
planą, įskaitant gamybos pajėgumo 
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pakankamumo prognozes, kas dveji metai, 
metinę darbo programą), kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c1 
straipsnio a ir c punktuose ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2c1 straipsnio a ir c 
punktuose, įskaitant – atitinkamais 
atvejais – privalomų gairių priėmimą. 
Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu teikia Komisijai patarimus 
rengiant veikimo rinkoje kodeksus, 
įskaitant privalomų gairių priėmimą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti iš anksto apibrėžta siūlomų kodeksų ir taisyklių – ar jos būtų taikomos visai 
perdavimo infrastruktūrai ar tik esamų nacionalinių perdavimo tinklų sąveikai – apimtis ir 
išsamumas. Pirmiausia Agentūra savo iniciatyva arba paprašyta turėtų patarti Komisijai, 
kam tiksliai kodeksas ar taisyklė turėtų būti taikomi ir kiek išsamūs jie turėtų būti elektros 
energijos ir dujų reglamento 2c straipsnio 3 dalyje nurodytose srityse. Taip pat reikėtų iš 
anksto nustatyti 10 metų investavimo plano apimtį ir iškelti aukštus tikslus.

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Agentūra plačiai ir anksti, viešai ir 
skaidriai konsultuojasi su rinkos 
dalyviais, vartotojais ir galutiniais 
vartotojais, ypač dėl jos funkcijų 
perdavimo sistemos operatorių atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
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sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to, skirtingai nei Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių tinklai, Agentūra steigiama tenkinti visų rinkos 
dalyvių interesus.

Pakeitimas12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Administracinę valdybą sudaro šeši 
nariai, kuriuos skiria Komisija. Narių 
kadencija yra penkeri metai, ji gali būti 
pratęsta vieną kartą. Valdybos sudėtį 
balsavimu tvirtina Europos Parlamentas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentui turi būti suteikta teisė vertinti Agentūros veiklos rezultatus ir 
funkcionavimą. Todėl Agentūra turi būti visiškai atskaitinga Europos Parlamentui.

Pakeitimas13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai keturis 
kartus per metus. Ji taip pat susitinka 
pirmininko iniciatyva arba Komisijos ar ne 
mažiau kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
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Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas Administracinei 
valdybai teikia Agentūra. 

Or. en

Pagrindimas
Keturi posėdžiai per metus užtikrintų geresnę Agentūros valdomos politikos priežiūrą ir 
reguliaresnį jos veiklos krypčių atnaujinimą.  

Pakeitimas14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima absoliučia posėdyje dalyvaujančių 
narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės valdybos narių skaičių sumažinus iki 6 (žr. 16 pakeitimą), reikia patikslinti 
balsavimo taisykles. 

Pakeitimas15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Administracinę valdybą nušalinti nuo 
pareigų Komisijos siūlymu ir savo 
sprendimu gali Europos Parlamentas. 
Parlamentas tokį sprendimą priima 
absoliučia balsų dauguma. 
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 12 pakeitimo.

Pakeitimas16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio -1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Administracinė valdyba atsakinga tik 
už valdymo ir apskaitos klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiau atskirti abiejų valdybų funkcijas; kad Agentūrai iš tikrųjų būtų suteikti 
reikalingi įgaliojimai veiksmingai ir nepriklausomai vykdyti reguliavimo funkcijas, 
Administracinei valdybai turėtų būti priskirta tik valdymo funkcija. 

Pakeitimas17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Europos Parlamentas gali pasikviesti 
bet kurį Administracinės valdybos narį 
arba kelis narius padaryti pareiškimą 
kompetentingame komitete ir atsakyti į jo 
narių klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentui turi būti suteikta teisė vertinti Agentūros veiklos rezultatus ir 
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funkcionavimą.

Pakeitimas18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės.

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei du balsavimo teisės neturintys
Komisijos atstovai su patariamąja teise. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos skiria 
po vieną pakaitinį atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 17 pakeitimo.

Pakeitimas19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos Parlamentas gali pasikviesti 
bet kurį Reguliavimo valdybos narį arba 
kelis narius padaryti pareiškimą 
kompetentingame komitete ir atsakyti į jo 
narių klausimus.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 16 pakeitimo.

Pakeitimas20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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 paprašomas padaryti 
pareiškimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus. Kandidatą 
balsavimu tvirtina Europos Parlamentas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 17 pakeitimo.

Pakeitimas21

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti 
direktoriaus kadenciją. Likus mėnesiui iki 
kadencijos pratęsimo, direktorius gali būti 
pakviestas padaryti pranešimą 
kompetentingame (-uose) Europos 

5. Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti 
direktoriaus kadenciją. Likus mėnesiui iki 
kadencijos pratęsimo, direktorius padaro 
pranešimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
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Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
narių klausimus.

atsakyti į narių klausimus. Direktoriaus 
kadencijos pratęsimą balsavimu tvirtina 
Europos Parlamentas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 17 pakeitimo.

Pakeitimas22

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba. 
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba. 
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma. 
Direktorių nušalinti nuo pareigų gali ir 
Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su 
Reguliavimo valdyba. Parlamentas tokį 
sprendimą priima absoliučia balsų 
dauguma. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 17 pakeitimo.

Pakeitimas23

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos Parlamentas gali pasikviesti 
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Direktorių padaryti pareiškimą 
kompetentingame komitete ir atsakyti į jo 
narių klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 17 pakeitimo.

Pakeitimas24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas gali pasikviesti 
bet kurį Apeliacinės tarybos narį arba 
kelis narius padaryti pareiškimą 
kompetentingame komitete ir atsakyti į jo 
narių klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl 17 pakeitimo.

Pakeitimas25

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba gali priimti 
nuostatas, leidžiančias Agentūroje įdarbinti 
valstybių narių deleguotus nacionalinius 
ekspertus.

4. Administracinė valdyba gali priimti 
nuostatas, leidžiančias išskirtiniais atvejais 
Agentūroje įdarbinti valstybių narių 
deleguotus nacionalinius ekspertus.

Or. en



PA\709858LT.doc 17/17 PE402.532v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Jei bus pernelyg dažnai samdomi nacionalinių reguliavimo ir kitų institucijų komandiruojami 
darbuotojai, sumažės Agentūros nepriklausomumas, todėl šia galimybe turėtų būti 
naudojamasi tik išskirtiniais atvejais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28. Agentūros veikloje gali dalyvauti 
Europos Sąjungai nepriklausančios šalys, 
kurios su Bendrija šiuo tikslu yra 
sudariusios susitarimus. Pagal atitinkamas 
šių susitarimų nuostatas nustatoma 
konkreti šių šalių dalyvavimo Agentūros 
darbe tvarka (visų pirma nustatant tokio 
dalyvavimo pobūdį, apimtį ir procedūras), 
įskaitant su finansiniu įnašu ir personalu 
susijusias nuostatas.

28. Su Agentūra gali bendradarbiauti 
Europos Sąjungai nepriklausančių šalių 
energetikos reguliavimo institucijos, 
kurios su Bendrija šiuo tikslu yra 
sudariusios susitarimus. Pagal atitinkamas 
šių susitarimų nuostatas nustatoma 
konkreti šių trečiųjų šalių energetikos 
reguliavimo institucijų dalyvavimo 
Agentūros darbe tvarka (visų pirma 
nustatant tokio dalyvavimo pobūdį, apimtį 
ir procedūras), įskaitant su finansiniu įnašu 
ir personalu susijusias nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Perfrazavimas. Straipsnio formuluotės patikslinimas.  
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