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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0530),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, kuriais remdamasi 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0318/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji šį pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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 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 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus, 
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ji apie tai praneštų Komisijai.

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad ji galėtų veiksmingai atlikti svarbias 
reguliavimo užduotis.

Pakeitimas 2
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 
privalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, kad ji galėtų veiksmingai atlikti svarbią 
reguliavimo užduotį – užtikrinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 3
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Agentūra tam tikrais atvejais turėtų 
konsultuotis su suinteresuotomis šalimis 
ir suteikti joms deramą galimybę teikti 
pastabas dėl siūlomų priemonių, pvz., 
tinklų kodeksų ir taisyklių projektų.

Pagrindimas

Tinkamos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis turėtų sudaryti svarbią Agentūros darbo 
dalį. Rengiant atitinkamas priemones, pvz., tinklų kodeksų ir taisyklių projektus, viešas 
konsultacijas turėtų rengti Agentūra, o ne Europos perdavimo sistemų operatorių tinklai.

Pakeitimas 4
15 konstatuojamoji dalis

(15) Agentūra daugiausia turėtų būti 
finansuojama iš Europos Bendrijų bendrojo 
biudžeto, mokesčių ir savanoriškų įnašų. 
Pirmiausia, ištekliai, kuriuos šiuo metu 
bendrai sutelkia reguliavimo institucijos, 
kad galėtų bendradarbiauti Europos 

(15) Agentūra daugiausia turėtų būti 
finansuojama iš Europos Bendrijų bendrojo 
biudžeto, mokesčių ir įnašų. Pirmiausia, 
ištekliai, kuriuos šiuo metu bendrai sutelkia 
reguliavimo institucijos, kad galėtų 
bendradarbiauti Europos lygmeniu, turėtų 
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lygmeniu, turėtų toliau būti skiriami 
Agentūrai. Bendrijos biudžeto procedūra 
turėtų būti taikoma ir toliau, tais atvejais, 
kai subsidijos mokamos iš Europos 
Bendrijų bendrojo biudžeto. Be to, sąskaitų 
auditą turėtų atlikti Audito Rūmai pagal 
2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų 
reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 185 straipsnyje, 91 straipsnį.

toliau būti skiriami Agentūrai. Bendrijos 
biudžeto procedūra turėtų būti taikoma ir 
toliau, tais atvejais, kai subsidijos 
mokamos iš Europos Bendrijų bendrojo 
biudžeto. Be to, sąskaitų auditą turėtų 
atlikti Audito Rūmai pagal 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio 
pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, 
minėtoms Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento 185 straipsnyje, 91 
straipsnį.

Pagrindimas

Galimybė finansuoti iš savanoriškų įnašų gali kelti abejonių dėl Agentūros skaidrumo ir 
nepriklausomumo. 

Pakeitimas 5
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Nuo pat Agentūros įsteigimo jos 
biudžetą nuolat tikrina biudžeto valdymo 
institucija, remdamasi Agentūros darbo 
krūviu ir rezultatais. Šio vertinimo metu 
turėtų būti nustatyta, ar suteikiama 
užtektinai žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių. Biudžete užtikrinama, kad būtų 
laikomasi aukščiausių darbo našumo 
standartų. 

Pagrindimas

Būtina nuolat tikrinti išlaidas ir žmogiškųjų išteklių poreikį. 

Pakeitimas 6
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Komisija ne vėliau kaip po ketverių 
metų nuo faktinės Agentūros veiklos 
pradžios ir po to kas penkerius metus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
specialių užduočių ir pasiektų rezultatų 
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ataskaitą kartu su atitinkamais 
pasiūlymais. 

Pagrindimas

Agentūros veiksmingumą reikėtų nuolat tikrinti ir numatyti patikrinimo galimybę po tam tikro 
laiko.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 4 dalis

4. 4. Agentūros būstinė yra [vieta]. Kol bus 
įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.

4. Agentūros būstinė yra Briuselis. Kol bus 
įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.

Pagrindimas

Briuselis yra tinkamiausia vieta Agentūros būstinei. Jai įsisteigus Briuselyje sumažėtų 
kelionių išlaidos ir būtų lengviau palaikyti ryšius su Energetikos ir transporto GD bei 
Europos perdavimo sistemų operatorių tinklu, kurių būstinė ir toliau liks Briuselis, bei su 
kitomis svarbiomis suinteresuotų šalių asociacijomis. Šiuo metu Briuselyje įsikūrusi ir 
veiksmingai dirba Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė. Briuselis yra 
Europos sostinė, turinti geriausią susisiekimą su visomis kitomis ES sostinėmis.

Pakeitimas 8
4 straipsnis

Agentūros priimamų dokumentų rūšys Agentūros užduotys
Agentūra gali: Agentūra, siekdama 1 straipsnyje 

numatyto tikslo:
a) teikti nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams,

a) teikia nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus, skirtus perdavimo sistemos 
operatoriams visais techniniais 
klausimais, susijusiais su geru vidaus 
rinkos veikimu;

(b) teikti nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms,

b) teikia nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms,

(c) teikti nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai,

c) teikia nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

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

d) priima sprendimus konkrečiais atvejais, 
kaip nurodyta 6, 7, 8, 8a, 8b ir 8c 
straipsniuose;
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e) kuria nacionalinių reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo sistemą;
f) atlieka Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklų (ENTSO) užduočių 
įgyvendinimo apžvalgą;
g) kuria ekonomines ir technines ENTSO 
parengtų kodeksų ir taisyklių įdiegimo 
nuostatas ir sąlygas bei tvirtina jas, 
siekdama užtikrinti, kad vidaus rinka 
veiktų veiksmingai ir patikimai;
h) nustato tarp įvairių perdavimo sistemų 
operatorių taikomo Europos 
kompensacijų mechanizmo metodus ir 
tarifus, pagrįstus perdavimo sistemų 
operatorių faktinių išlaidų įvertinimu;
i) rengia ES lygmens viešas konsultacijas 
minėtais klausimais.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepateikta veiksmingo nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo ES lygmeniu sistema. Agentūra privalo turi realių galių, kad galėtų 
veiksmingai spręsti tarpvalstybinius klausimus. Agentūrai būtina suteikti stipresnį vaidmenį 
inicijuojant, stebint ir tvirtinant perdavimo sistemų operatorių parengtus priemonių projektus 
ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į visuomenės interesus. Agentūra turėtų 
vaidinti svarbų vaidmenį įgyvendinant perdavimo sistemų operatorių kodeksus ir prižiūrint, 
kaip jie taikomi. Apskritai, Agentūra turi dalyvauti nustatant ES kodeksų aprėptį ir turinį.

Pakeitimas 9
5 straipsnis

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

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

Pagrindimas

Kaip siūlyta 4 straipsnio c dalies pakeitime, Europos Parlamentas ir Taryba turi būti pridėti 
prie institucijų, kurios gali gauti Agentūros nuomones, sąrašo.

Pakeitimas 10
6 straipsnio 3 dalis

3. 3. Agentūra gali teikti nuomonę 3. Agentūra tvirtina Europos elektros 
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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.

energijos ir dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklų, numatytų Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2c straipsnyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c
straipsnyje, kodeksus ir 10 metų 
investavimo planą, užtikrindama 
nediskriminavimą, veiksmingą 
konkurenciją ir efektyvų bei saugų rinkos 
veikimą. 

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorių tinklų kodeksus ir 10 metų investavimo planą turėtų tvirtinti 
Agentūra. Būtina išvengti savireguliavimo ES lygmeniu. Tvirtinti perdavimo sistemų 
operatorių investavimo planus yra nacionalinės reguliavimo institucijos pareiga. Taigi ES 
lygmeniu visos ES 10 metų investavimo planą turėtų patvirtinti Agentūra. Investuotojams 
reikia aiškios ir nuspėjamos reguliavimo sistemos. Todėl svarbu, kad investavimo planus 
tvirtintų reguliavimo tarnybos, kurios nepriklausytų nuo verslininkų ir politikų kišimosi.

Pakeitimas 11
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Į 10 metų investavimo planus 
įtraukiamos nuostatos dėl perėjimo prie 
išmaniųjų tinklų sistemų per 10 metų 
laikotarpį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Perdavimo sistemų 
operatoriai konsultuojasi su Agentūra ir 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
dėl daromos pažangos plėtojant išmaniųjų 
tinklų sistemas.  Šiuo tikslu sudaromas 
palaipsnis tvarkaraštis ir nurodomas 
siektinas tikslas. 

Pagrindimas

Išmaniojo tinklo technologija yra svarbus pasiekimas, į kurį reikia deramai atsižvelgti 
rengiant 10 metų investicinį planą.

Pakeitimas 12
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Komisija turėtų parengti įgaliojimą, 
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kuris padėtų ENTSO rengti kodeksus ir 
vykdyti kitas su techniniu tinklų veikimu 
susijusias užduotis, numatytas 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2c straipsnyje.  Agentūra savo 
iniciatyva arba Komisijos prašymu 
parengia privalomąsias gaires, kuriomis 
remdamasi Komisija parengia įgaliojimą. 
ENTSO turėtų rengti kodeksų projektus ir 
vykdyti kitas užduotis taip, kad jos atitiktų 
šiame įgaliojime nustatytus tikslus ir 
kriterijus. Agentūra patvirtina ENTSO 
parengtus kodeksų projektus.

Pagrindimas

Siekdama padėti ENTSO rengti kodeksus ir vykdyti kitas svarbias užduotis, Komisija parengia 
įgaliojimą, kuriame išdėstomi tikslai ir kriterijai, kuriuos turi atitikti minėtieji kodeksai ir 
užduotys. Taip bus užtikrinta, kad ENTSO visų pirma spręstų prioritetinius klausimus, kurie 
padeda kurti iš tiesų konkurencingą ES rinką. Rengiant šį įgaliojimą Agentūra turėtų atlikti 
esminį vaidmenį. Šiame įgaliojime turėtų būti numatyti tik techniniai klausimai, o su techniniu 
veikimu susiję kodeksai turėtų būti palikti rengti ENTSO. Šiuos kodeksus, kaip ir techninius 
klausimus, taip pat tvirtina Agentūra. ENTSO neturėtų nustatyti rinkos taisyklių.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 3 c dalies (nauja)

3c. Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2c straipsnį ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2c straipsnį priima tų 
sričių, kurios daugiausia susijusios su 
konkurencija ir rinkos taisyklėmis, o ne 
techniniu tinklų veikimu, kodeksus. 
ENTSO šių sričių kodeksų nepriima. 
Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu parengia privalomąsias gaires, 
kuriomis remdamasi Komisija parengia 
šiuos kodeksus.

Pagrindimas

ENTSO neturėtų nustatinėti rinkos taisyklių. Kadangi šie klausimai susiję su konkurencija, 
juos turėtų rengti Komisija, pasitarusi su Agentūra.
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Pakeitimas 14
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

6a. Perdavimo sistemų operatorių 
išlaidos, kurių jie turi dėl Agentūros 
priimtų sprendimų arba nuomonių, 
grąžinamos pagal nacionalines perdavimo 
tarifų sistemas, nebent tai būtų išlaidos 
dėl pareigų, suteiktų perdavimo sistemų 
operatoriams pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, 
pažeidimo arba nevykdymo.

Pakeitimas 15
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Komisijos prašymu Agentūra imasi 
specialių papildomų užduočių, kurios 
susijusios su jos siekiamais tikslais.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė prašyti Agentūros atlikti papildomas specialias į 
bendrą jos kompetencijos sritį įeinančias užduotis, kurios galėtų padėti siekti Bendrijos 
reguliavimo sistemos, skirtos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimui 
užtikrinti, tikslų.

Pakeitimas 16
8 a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Sprendimų priėmimo terminai

8a. Jei Agentūra per tris mėnesius nuo 
suinteresuotosios šalies prašymo 
pateikimo datos nepriima sprendimo tais 
klausimais, kuriais ji pagal šį reglamentą 
turi privalomojo sprendimo galią, 
sprendimą priima Europos Komisija.

Pagrindimas

Siekiant išvengti Agentūros institucinio paralyžiaus, nustatomas įsipareigojimų nevykdymo 
mechanizmas galutinio sprendimo teisę perduodant Europos Komisijai, jei Agentūra smarkiai 
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vėluoja spręsti klausimą.

Pakeitimas 17
8 b straipsnis (naujas)

8b straipsnis
Konsultacijos ir skaidrumas

1. Prieš priimdama priemones, Agentūra 
tam tikrais atvejais konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis ir suteikia joms 
deramą galimybę teikti pastabas dėl 
siūlomos priemonės. Konsultacijų 
procedūros rezultatai skelbiami viešai.
2. Agentūra vykdo savo veiklą labai 
skaidriai. 
3. Agentūra užtikrina, kad visuomenė ir 
suinteresuotosios šalys gautų objektyvią, 
patikimą ir lengvai prieinamą 
informaciją, ypač kai ji susijusi su 
Agentūros darbo rezultatais. 
4. Agentūra savo vidaus darbo tvarkos 
taisyklėse numato praktinius 2 ir 3 dalyse 
numatytų skaidrumo taisyklių 
įgyvendinimo metodus.

Pagrindimas

Viešas konsultacijas ES lygmeniu šiuo metu vykdo ERGEG. Agentūra turėtų perimti šią 
užduotį, kadangi ERGEG jau turi nusistovėjusias taisykles ir viešų konsultacijų rengimo 
patirties. Agentūra ir toliau veiks atsižvelgdama į visų rinkos dalyvių interesus.

Pakeitimas 18
8 c dalis (nauja)

8c straipsnis
Energetikos sektoriaus stebėsena ir 

ataskaitos
1. Agentūra stebi dujų ir elektros 
energijos rinkos pokyčius, ypač dujų ir 
elektros energijos mažmenines kainas ir 
tai, kaip gerbiamos vartotojų teisės, 
nurodytos Direktyvoje 2003/55/EB ir 
Direktyvoje 2003/54/EB.
2. Agentūra skelbia metinę pokyčių dujų 
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ir elektros energijos rinkose ataskaitą, 
kurioje aptariami ir vartotojų klausimai 
bei įvardijamos visos likusios kliūtys, 
trukdančios baigti kurti elektros energijos 
ir dujų vidaus rinką. 
3. Paskelbdama metinę ataskaitą, 
Agentūra gali pateikti Europos 
Parlamentui ir Komisijai nuomonę apie 
priemones, kurių galima imtis siekiant 
pašalinti 2 dalyje minėtas kliūtis.

Pagrindimas

Agentūra būtų įpareigota pateikti metinę pokyčių elektros energijos ir dujų rinkoje ataskaitą 
ir galėtų siūlyti rekomendacijas dėl priemonių, kuriomis būtų galima paspartinti energetikos 
rinkų liberalizavimą.

Pakeitimas 19
9 straipsnio 1 dalis

1. 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 penki 
nariai. Du iš jų skiria Komisija, du –
Taryba ir vieną – Europos Parlamentas.
Narių kadencija yra penkeri metai, ji gali 
būti pratęsta vieną kartą.

Pagrindimas

Kad galėtų efektyviau dirbti, Administracinė valdyba turi būti sudaryta iš penkių narių: du iš 
jų skiria Komisija, du – Taryba ir vieną – Europos Parlamentas.

Pakeitimas 20
9 straipsnio 3 dalis

3. 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 ir Reguliavimo valdybos 
pirmininkas dalyvauja svarstymuose be 
teisės balsuoti, 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 dviejų jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
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Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

Pagrindimas

Siekiant geresnio įvairių Agentūros valdybų darbo koordinavimo, būtina leisti svarstymuose 
dalyvauti Agentūros direktoriui ir Reguliavimo valdybos pirmininkui be teisės balsuoti. 
Administracinės valdybos sprendimai turės esminės įtakos Reguliavimo valdybai.

Pakeitimas 21
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. Administracinės valdybos nariai 
įsipareigoja veikti nepriklausomai 
visuomenės labui bei kasmet pateikia 
viešą rašytinę įsipareigojimų ir interesų, 
kurie gali būti laikomi kenkiančiais jų 
nepriklausomumui, deklaraciją.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti Administracinės valdybos narių 
nepriklausomumą.

Pakeitimas 22
10 straipsnio 1 dalis

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderinamas su siūlomu 13 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 23
10 straipsnio 2 dalis
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2. 2. Administracinė valdyba pagal 11 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Agentūros nepriklausomumą, Administracinė valdyba neturėtų būti 
atsakinga už Reguliavimo valdybos narių skyrimą.,

Pakeitimas 24
10 straipsnio 11 a dalis (nauja)

11a. Administracinė valdyba savo 
užduotis vykdo nepriklausomai, 
objektyviai ir atsižvelgdama į visuomenės 
interesus. 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Agentūros nepriklausomumą, Administracinė valdyba taip pat turi veikti 
nepriklausomai ir neprašyti nacionalinės vyriausybės arba bet kurios kitos suinteresuotos 
šalies nurodymų.

Pakeitimas 25
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kiekviena nacionalinė reguliavimo 
institucija atsakinga už savo atstovo ir jo 
pavaduotojo skyrimą į Reguliavimo 
valdybą. 

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo tarnyboms turi būti aiškiai išdėstyta, kad jos tiesiogiai atsakingos 
už savo atstovų skyrimą, o ne už Administracinę valdybą.

Pakeitimas 26
11 straipsnio 3 dalis

3. 3. Reguliavimo valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių narių balsų 
dauguma. Kiekvienas narys arba 
pakaitinis narys turi vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma. 
Kiekvieno nario balsai skaičiuojami ES 
sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
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tvarka.

Pagrindimas

ERGEG šiuo metu priima sprendimus vadovaudamasi šiuo balsavimo principu. Tą patį turėtų 
daryti ir Reguliavimo valdyba – priimti sprendimus atsižvelgiant į skirtingą kiekvienos 
reguliavimo institucijos atstovaujamą gyventojų skaičių.

Pakeitimas 27
12 straipsnio 1 dalis

1. 1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba pateikia nuomonę 
direktoriui. Be to, Reguliavimo valdyba 
savo kompetencijos srityse teikia patarimus 
direktoriui, kad pastarasis galėtų vykdyti 
savo užduotis.

1. Prieš priimdama 5, 6, 7, 8, 8a, 8b ir 8c
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba pateikia pagrįstą
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

Pagrindimas
Direktoriui priklauso pagrindinis reguliavimo vaidmuo. Turint tai galvoje ir siekiant 
užtikrinti jo nepriklausomumą, jis (ji) turėtų pirmiausia gauti visapusiškai pagrįstą 
Reguliavimo valdybos nuomonę.

Pakeitimas 28
12 straipsnio 2 dalis

1.  Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį. 
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

1. Reguliavimo valdyba siūlo 
Administracinei valdybai bent du 
kandidatus į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį. 
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Pagrindimas
Žr. 13 straipsnio 2 dalies siūlomo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 29
13 straipsnio 2 dalis

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
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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.

atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį energetikos srityje ir rinkdamasi 
bent iš dviejų Reguliavimo valdybos
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.

Pagrindimas

Siekiant tinkamai paskirstyti galias esamoje Agentūros struktūroje, kandidatus siūlo ne 
Komisija, o Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 30
13 straipsnio 4 dalis

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

4. Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba 
ir Komisija ir atsižvelgdama į vertinimo 
ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai Agentūros 
pareigos ir reikalavimai tai pateisina, gali 
vieną kartą pratęsti direktoriaus kadenciją 
ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Pagrindimas
Atsižvelgiant į tai, kad Reguliavimo valdyba atlieka svarbų vaidmenį skiriant direktorių, su ja 
taip pat turėtų būti konsultuojamasi dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo. Siekdama išlaikyti 
nepriklausomumą, Administracinė valdyba turėtų galėti pratęsti jo kadenciją nelaukdama 
Komisijos pasiūlymo.

Pakeitimas 31
14 straipsnio 3 dalis

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, gavęs pagrįstą Reguliavimo 
valdybos nuomonę, priima 5, 6, 7, 8, 8a, 
8b ir 8c straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 1 dalies siūlomo pakeitimo pagrindimą.



PR\707077LT.doc 19/24 PE400.717v01-00

LT

Pakeitimas 32
15 straipsnio 2 dalis

2. 2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba. Prieš paskyrimą 
Administracinės valdybos atrinkti 
kandidatai padaro pareiškimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsako į komiteto narių 
klausimus.

Pagrindimas
Svarbu vykdyti Apeliacinės tarybos skyrimo demokratinę kontrolę, suorganizuojant bent 
klausymą Europos Parlamente.

Pakeitimas 33
18 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) visi valstybių narių arba jų 
reguliavimo institucijų savanoriški įnašai;

c) reguliavimo institucijų sutelktos lėšos 
bendradarbiavimui ES lygmeniu remti;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką Agentūros autonomiją ir nepriklausomumą, jai turi būti suteiktas 
atskiras biudžetas. Taigi reikėtų vengti nuostatos, kuriose teigiama, kad valstybės narės gali 
teikti nevienodo dydžio ir savanoriškus įnašus.

Pakeitimas 34
19 straipsnio 1 dalis

1.  Norint pateikti prašymą dėl išimties 
taikymo pagal 8 straipsnio 1 dalį, reikia 
mokėti mokesčius Agentūrai.

1. Norint pateikti prašymą dėl išimties 
taikymo pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 
prašant konkrečių ar specialių Europos
dujų perdavimo sistemų operatorių arba 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemų operatorių tinklų patarimų, 
rekomendacijų, sprendimų arba 
stebėsenos užduočių, reikia mokėti 
mokesčius Agentūrai.
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Pagrindimas
Siekiant sustiprinti Agentūros finansinį savarankiškumą ir atsižvelgiant į sumažinto ES 
biudžeto problemą, siūloma išplėsti nuostatas dėl rinkos teikiamo finansavimo.

Pakeitimas 35
20 straipsnio 1 dalis

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia 
Administracinei valdybai. Kiekvienais 
metais Administracinė valdyba pagal 
direktoriaus parengtą projektą sudaro kitų 
finansinių metų Agentūros įplaukų ir 
išlaidų sąmatą. Administracinė valdyba šią 
sąmatą, apimančią ir personalo plano 
projektą, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, 
direktoriaus parengtas projektas 
pateikiamas Reguliavimo valdybai, kuri 
gali pateikti nuomonę apie šį projektą. 

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia 
Administracinei valdybai. Kiekvienais 
metais Administracinė valdyba pagal 
direktoriaus parengtą projektą sudaro kitų 
finansinių metų Agentūros įplaukų ir 
išlaidų sąmatą. Administracinė valdyba šią 
sąmatą, apimančią ir personalo plano 
projektą, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, 
direktoriaus parengtas projektas 
pateikiamas Reguliavimo valdybai, kuri 
gali pateikti pagrįstą nuomonę apie šį 
projektą

Pagrindimas

Direktoriui priklauso pagrindinis reguliavimo vaidmuo. Turint tai galvoje ir siekiant 
užtikrinti jo nepriklausomumą, jis (ji) turėtų pirmiausia gauti visapusiškai pagrįstą 
Reguliavimo valdybos nuomonę.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Per debatus dėl šio reglamento pranešėjas dar labiau įsitikino, kad nuo Komisijos pasiūlymų 
dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros reikia pereiti prie 
daugiau savarankiškumo ir sprendimų priėmimo galių turinčios Agentūros įkūrimo.

Pranešėjas mano, jog, norint veiksmingai prisidėti prie Europos Sąjungos integruotos 
konkurencingos energetikos rinkos plėtros, Agentūrai reikės didesnių nuo Komisijos 
nepriklausomų galių, siekiant spręsti tarpvalstybinius klausimus ir veiksmingai 
bendradarbiauti perdavimo sistemos operatoriams (PSO) ir nacionaliniams energetikos 
reguliuotojams.

Todėl šio pranešimo projekto pasiūlytuose pakeitimuose Agentūrai siūlomos didelės naujos 
sprendimų priėmimo galios, ypač plėtoti technines taisykles ir Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklų (angl. ENTSO) investicinius planus, bei didesnis reguliavimo ir finansinis 
savarankiškumas.

Tačiau didesnės galios ir didesnis savarankiškumas turėtų didinti atskaitomybę Parlamentui ir 
pagrindiniams tarpininkams. Todėl, siekdamas išlaikyti pusiausvyrą tarp naujų galių ir 
pareigų, pranešėjas siūlo Agentūrai kelti reikalavimą konsultuoti, didinti savo skaidrumą ir 
atskaitomybę Parlamentui.

Visuomet privalu atsiminti, kad trečiasis energetikos paketas turi būti vertinamas kaip 
paketas, kurio pagrindinė lygiagreti dalis yra Agentūra. Šiame Reglamente Parlamento 
patvirtintas Agentūros vaidmuo, galios ir pareigos turi derėti su kitais paketo direktyvų ir 
reglamentų projektais, ypač dėl to, kad jie susiję su ENTSO galiomis ir įsipareigojimais.

Teisiniai klausimai: institucinė pusiausvyra ir Agentūros galios

Europos Parlamentas supranta institucinės pusiausvyros principo svarbą ir kad Europos 
Sąjungos sutartis įpareigoja Europos Komisiją tai ginti.

Teikdamas šį pranešimo projektą, pranešėjas supranta pagrindinius teisinius principus, 
išdėstytus Europos Teisingumo Teismo praktikos 1958 m. Meroni bylos (ir kitų bylų) 
nutartyje: 

 kad įgaliojimus perduodanti institucija negali kitai institucijai suteikti kitokių galių nei tos, 
kurias suteikėjas turi pagal Sutartį, ir tų pačių pareigų nevykdyti; ir

 kad neįmanoma perduoti galių, apimančių didelę veiksmų laisvę dėl daugybės įvairių 
tikslų ir užduočių, ir taip perkelti atsakomybę ir išvengti politinės kontrolės.

Tuo remiantis, esamoms Europos agentūroms dažniausiai skiriamos informavimo ir 
koordinavimo užduotys kartu su kompetencija panaudoti sprendimų priėmimų galias, 
turinčias teisiškai įpareigojamą poveikį trečiosioms šalims, apsiriboja tik konkrečiais atvejais.



PE400.717v01-00 22/24 PR\707077LT.doc

LT

Tačiau kiekviena agentūra turi savo pačios institucinę aplinką ir jų kompetenciją privalu 
plėtoti pirmiausia atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus, kuriame jos veikia, poreikius. Tokio 
požiūrio privalome laikytis kurdami šią naują energetikos sektoriaus agentūrą.

Apskritai pranešėjas mano, kad jo pasiūlytų pakeitimų pobūdis neprieštarauja esminiams 
Meroni bylos principams.

Abejotina mintis, kad, remiantis šiame pranešime išdėstytais pasiūlymais, agentūra įgis daug 
galios veikti savo nuožiūra. Padėtis visiškai kitokia nei ta, kuri nurodyta Meroni byloje, kai 
įgaliojimus turinti institucija turėjo apsvarstyti „aštuonis skirtingus tikslus“. Agentūra priims 
sprendimus, kuriems reikia ypatingų techninių vertinimų; ji nesinaudos tokia veiksmų laisve, 
kuri įpareigoja rinktis tarp daugelio skirtingų ir prieštaringų visuomenės interesų.

Iš esmės pagal pakeistą 4 straipsnį Agentūrai pavestos funkcijos neapima nei bendrų 
reguliavimo galių, nei bendros vertinimo laisvės, kurią (nors iš dalies) galima prilyginti 
„energetikos politikos“ plėtotei. Šiuose pasiūlytuose pakeitimuose galimybė priimti 
įpareigojamus sprendimus apsiriboja konkrečiais sprendimais ar taisyklėmis dėl grynai 
techninių klausimų, reikalingų veiksmingai ir saugiai vidaus energetikos rinkos veiklai 
užtikrinti.

6 straipsnio 3 dalies pakeitimai paaiškina šį požiūrį: Agentūrai suteikiama galia tik patvirtinti 
ENTSO parengtas taisykles, kurios susijusios su technine tinklo veikla. Kita vertus, ji tik 
konsultuoja Komisiją dėl kodeksų, kurie daugiausia susiję su konkurencija ir rinkos 
taisyklėmis. Nors grynai techninių taisyklių patvirtinimas – tai tinkama, grynai techninė 
Agentūros užduotis, Komisija teisėtai prisiima atsakomybę už veikimo rinkoje kodeksus, nes 
jie susiję su konkurencijos politika.

Todėl Meroni byloje nustatytus principus privalu aiškinti kontekste, užuot juos taikius 
supaprastintai, per daug konservatyviai. Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros atveju, kurios teisinis pagrindas yra EB sutarties 
95 straipsnis, juos reikia dar kartą tiksliau įvertinti.

Agentūros valdymas ir struktūra

Pasiūlyti Agentūros struktūros ir veikimo pakeitimai skirti veiksmingiausiai pusiausvyrai tarp 
reguliavimo savarankiškumo poreikio, viena vertus, ir tinkamos politinės kontrolės poreikio, 
kita vertus, užtikrinti. Pranešėjo nuomone, pagrindinis principas – tai Agentūros 
savarankiškumas, būtinas ne tik jos veiksmingumui, bet ir jos patikimumui.

Turint tai omeny, pranešėjo pasiūlyti pakeitimai nustato šiuos pagrindinius pasikeitimus:

 Didesnis reguliuotojų valdybos ir Parlamento vaidmuo skiriant direktorių.
Administracinė valdyba vis tiek skiria direktorių, tačiau remdamasi mažiausiai 2 
reguliuotojų valdybos, o ne Komisijos pasiūlytu asmenų sąrašu.

 Veiksmingesnė ir skaidresnė administracinė valdyba. Narystė smarkiai 
supaprastinama: iš viso 5 nariai, iš kurių 2 pasiūlo Komisija ir Taryba, bet yra ir Europos 
Parlamento pasiūlytas atstovas, įstatymų leidėjų nuomonei reikšti. Bus reikalaujama, kad 
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nariai įsipareigotų veikti savarankiškai ir skelbtų apie savo įsipareigojimus bei interesus, 
kurie tam savarankiškumui galėtų kenkti.

 Nustatytas laiko reglamentas, siekianti užtikrinti greitą Agentūros sprendimų 
priėmimą. Bus reikalaujama, kad sprendimus Agentūra priimtų per nustatytą laiką: 
siūlomi trys mėnesiai. Jei per nustatytą laiką sprendimas nepriimtas, teisė priimti 
sprendimą grįžta Komisijai. Taip būtų išvengta institucinio paralyžiaus ir nežinios rinkoje. 
Tai Komisijai suteikia ir atitinkamą priežiūros bei kontrolės mechanizmą.

 Didesnis Agentūros finansinis savarankiškumas. Agentūrai numatytos didesnės 
galimybės gauti lėšas iš rinkos (mainais už suteiktas paslaugas (priimtus sprendimus)) ir 
nacionalinių reguliuotojų.

Apskritai šie pasiūlymai sustiprins Agentūros reguliavimo savarankiškumą ir kartu užtikrins 
veiksmingą politinę atskaitomybę. Ypač bus sustiprinta Agentūros atskaitomybė Parlamentui.

Konsultavimas, priežiūra ir atskaitomybė

Tinkamas įpareigojamų galių Agentūrai suteikimo būdas (taip, kad dar pagerės jos derėjimas 
su Meroni bylos principais) – tai sukurti atitinkamą teisinį pagrindą, užtikrinantį, kad bus 
konsultuojamos visos susijusios šalys; aiškiai įpareigoja Agentūrą laikytis skaidrumo ir ypač 
išplečia Agentūros atskaitomybę (teikiant informaciją ir ataskaitas) Europos Parlamentui. 

Šiuo tikslu pasiūlytos 8 straipsnio b (nauja) ir c (nauja) dalys pasiūlytame reglamente apimtų 
tikslius Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (angl. ACER) 
keliamus reikalavimus:

 vykdyti konsultacijas su visomis susijusiomis šalimis bet kuriose pagal Reglamentą 
prisiimtose priemonėse;

 užtikrinti aukštą skaidrumo lygį ir suteikti paprastą prieigą prie informacijos, 
vadovaujantis Agentūros Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta aiškia tvarka; ir 

 stebėti elektros ir dujų rinkų įvykius, ypač su vartotojais susijusius klausimus, ir 
teikti kasmetines ataskaitas Parlamentui ir Komisijai, išdėstant, jei tai tinkama, 
pasiūlymus dėl veiksmų, skirtų rinkų atvėrimui gerinti.

Išvada

Trečiojo energetikos paketo tikslas – kad energetikos rinka, kuri prieš dešimtmetį buvo 
monopolinė sistema, palaipsniui pereitų iš liberalizavimo į tikros ir tvarios konkurencijos 
etapą.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą turėtų būti vadovaujamasi tam tikru požiūriu į reguliavimo 
procesų ir rinkos plėtros santykį, kuris:
 būtų susietas su ateities rinka (t. y. būtų nukreiptas į ateitį), kuri bus daug 

konkurencingesnė ir įvairesnė;
 būtų nukreiptas į konkurencijos įstatymų įgyvendinimą, kad kiek įmanoma sumažėtų 

konkrečiais atvejais taikomų ex-ante taisyklių. 
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Šie tikslai turėtų būti įgyvendinami Europos lygmeniu suderinant konkurencingą sistemą ir 
ex-ante taisykles. Tai reiškia, kad energetikos sektorius bus reguliuojamas vis mažiau, kol bus 
pradėtos taikyti konkurencijos taisyklės. Svarbu pažymėti, kad nesukūrus veiksmingos 
konkurencingos aplinkos konkrečiam sektoriui taikomas reguliavimas išliks svarbus. 

Tačiau konkurencijos taisyklėmis pagrįstą sistemą energetikos sektoriuje bus galima taikyti 
tik įtvirtinus, kad ši pramonė nebėra natūrali monopolija ir yra tapusi „normalia“ pramone.

Įgyvendinus trečiąjį energetikos paketą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūros vaidmuo bus labai svarbus užtikrinant Europos energetikos rinkos ateitį ir jos 
plėtrą. Todėl Agentūra privalo turėti daugiau galių ir savarankiškumo, nei siūlo Komisija.
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