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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.
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.



PR\707408LT.doc 3/71 PE402.516v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................68



PE402.516v01-00 4/71 PR\707408LT.doc

LT



PR\707408LT.doc 5/71 PE402.516v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0528),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95 
straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0316/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
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 ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą iki 
2020 m. naudoti 20 proc. atsinaujinančios 
energijos. Reikia imtis visų priemonių 
šiam tikslui pasiekti, kai įmanoma,
pirmenybę teikiant šios rūšies energijai.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti sudaryta prioritetinė galimybė atsinaujinančią energiją teikti į bendrą tinklą, kad 
valstybės narės galėtų pasiekti atsinaujinančios energijos naudojimo planinius rodiklius.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Daugelio valstybių narių rinkose 
vyrauja stambūs subjektai. Reguliavimo 
institucijoms reikėtų suteikti teisę
nustatyti elektros gamybos įmonių 
dominavimą rinkoje ir parengti vidutinės 
trukmės laikotarpio planą, pagal kurį bet 
kurios atitinkamos rinkos dalis būtų
ribojama ir turėtų neviršyti 20 proc. 
Atitinkamą rinką turi apibrėžti Komisija, 
atsižvelgdama į geografinės rinkos 
aprėpties pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose veikia dominuojantys subjektai,, ir 
užtikrins kitiems rinkos dalyviams sąžiningą galimybę patekti į rinką. Kadangi rinkos vis 
labiau integruojasi, plėsis geografinis rinkos dydis, taigi pagal šią nuostatą įmonėms bus 
suteikiama plėtros galimybė.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Pagal bet kurią numatomą 
įgyvendinti sistemą turėtų būti
veiksmingai pašalinamas gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių interesų 
konfliktas, o nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms neturėtų būti sukuriamas 
apsunkinantis ir sudėtingas reguliavimo 
režimas, kurį sudėtinga ir brangu 
įgyvendinti.

Or. en
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Pagrindimas

Bet kuri taikytina sistema turėtų būti veiksminga ir paprasta.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant sukurti elektros energijos 
vidaus rinką, namų ūkiams 
nepriklausantiems klientams turėtų būti 
suteikta galimybė pasirinkti tiekėjus ir 
sudaryti sutartis dėl elektros energijos 
tiekimo su keliais operatoriais. Vartotojai 
turėtų būti ginami nuo pasekmių, kurios 
galimos dėl į sutartis įrašomų sąlygų dėl 
išimtinių teisių, nes pagal šias sąlygas 
siekiama pašalinti konkuruojančius ir 
(arba) papildomus pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje būtina siekti vartotojams suteikti galimybę pasinaudoti mažomis energijos 
kainomis, taigi reikėtų užkirsti kelią rinkoje dominuojantiems tiekėjams į sutartis su klientais 
įtraukti sąlygas dėl išimtinių teisių. Pagal išimtinių teisių sąlygas užkertamas kelias namų 
ūkiams nepriklausantiems klientams naudotis keleto tiekėjų paslaugomis ir taip pastebimai 
sumažinti savo sąskaitas už elektros energiją.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti visiškai atskirta nuo elektros energijos 
tiekimo veiklos dėl to, kad būtų įmanoma 
užkirsti kelią tam, jog bet kuris tinklo 
operatorius Bendrijoje ar susijusios jo 
bendrovės kokioje nors valstybėje narėje 

(13) Elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti visiškai atskirta nuo elektros energijos 
tiekimo veiklos dėl to, kad būtų įmanoma 
užkirsti kelią tam, jog bet kuris tinklo 
operatorius Bendrijoje ar susijusios jo 
bendrovės kokioje nors valstybėje narėje 
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galėtų verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo 
ir paskirstymo veikla visoje Bendrijoje 
būtų atskirta nuo jos tiekimo veiklos, 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atsisakyti sertifikuoti 
tuos perdavimo sistemos operatorius, kurie 
nesilaiko veiklos rūšių atskyrimą 
reguliuojančių taisyklių. Kad šios nuostatos 
būtų vienodai taikomos visoje Bendrijoje ir 
būtų laikomasi tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, Komisijai reikėtų suteikti 
teisę persvarstyti reguliavimo institucijų 
priimtus sprendimus dėl sertifikavimo.

galėtų verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo 
ir paskirstymo veikla visoje Bendrijoje 
būtų atskirta nuo jos tiekimo veiklos, 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atsisakyti sertifikuoti 
tuos perdavimo sistemos operatorius, kurie 
nesilaiko veiklos rūšių atskyrimą 
reguliuojančių taisyklių. Kad šios nuostatos 
būtų vienodai taikomos visoje Bendrijoje ir 
būtų laikomasi tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, Agentūrai reikėtų suteikti 
teisę persvarstyti reguliavimo institucijų 
priimtus sprendimus dėl sertifikavimo.

Or. en

Pagrindimas

Agentūros, kaip sąžiningo tarpininko, paslaugomis galima naudotis siekiant užtikrinti, kad 
visos valstybės narės veiktų vienodu pagrindu. Agentūra turėtų daugiau techninių gebėjimų 
negu Komisija.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Derinant nacionalinių reguliavimo 
institucijų įgaliojimus, turėtų būti 
numatytos teiktinos paskatos ir 
energetikos bendrovėms taikytinos 
sankcijos. Agentūrai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai vadovauti, užtikrinant, kad 
visų valstybių narių paskatos ir sankcijos 
būtų lygiavertės, ir pateikti šių priemonių 
gaires.

Or. en
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Pagrindimas

Agentūra turi užtikrinti, kad šios priemonės būtų nustatytos pagal bendrą metodiką.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energetikos sektoriaus ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, siekdamos vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 
rinkas, be to, joms turėtų būti suteikta 
teisė iš energetikos bendrovių gauti 
reikiamą informaciją, naudojantis 
tinkamais ir pakankamais įgaliojimais 
atlikti tyrimus, spręsti ginčus ir taikyti 
veiksmingas sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Nepakankamas dabartinių direktyvų įgyvendinimas ir toliau kelia rūpesčių. Siekdamos 
užtikrinti, kad elektros energijos vidaus rinka būtų veiksmingai atverta, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi gebėti bendradarbiauti su kitomis reikiamomis reguliavimo 
institucijomis ir leisti joms veiksmingai stebėti elektros energijos rinką, o, prireikus, suteikti
teisę elektros energijos įmonėms taikyti veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, kai 
jos nevykdo šioje direktyvoje nurodytų įpareigojimų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Vartotojai turėtų būti svarbiausias 
šios direktyvos objektas. Turi būti 
stiprinamos ir užtikrinamos esamos 
vartotojų teisės, jos turi būti skaidresnės ir 
apimti atstovavimą. Nustatant vartotojų 
apsaugą, turi būti užtikrinama, kad visi 
vartotojai naudotųsi konkurencinga 
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rinka. Vartotojų teisių laikymąsi turėtų 
užtikrinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, numatydamos paskatas ir 
taikydamos sankcijas įmonėms, 
nesilaikančioms vartotojų apsaugos ir 
konkurencijos taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Energijos nepriteklius – vis didesnė 
Bendrijos problema. Valstybės narės 
turėtų parengti nacionalinius veiksmų 
planus, pagal kuriuos būtų sprendžiamas
energijos nepritekliaus klausimas, ir 
užtikrinti prieinamas kainas 
pažeidžiamiems vartotojams. Reikia 
numatyti integruotą požiūrį, o priemonės
turėtų apimti socialinius tarifus ir būsto 
energetinio efektyvumo didinimą. 
Direktyvoje turėtų būti numatyta bent jau 
teigiama pažeidžiamų klientų
diskriminacija kainodaros klausimais.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Šia direktyva turėtų būti siekiama 
sukurti iš tiesų Europos tinklą, o 
tarpvalstybinių ryšių bei regioninių rinkų 
reguliavimo klausimai turėtų priklausyti 
Agentūros kompetencijai.
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Or. en

Pagrindimas
Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybiniai ryšiai ir regioninės rinkos būtų plėtojamos ir
valdomos aiškiai, skaidriai ir be diskriminacijos, šiuos aspektus turėtų reguliuoti Agentūra.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Pirmasis žingsnis kuriant 
visapusiškai integruotą Europos elektros 
tinklą, į kurį pagaliau būtų įtrauktos šiuo 
metu Sąjungoje esančios elektros 
energijos „salos“, turėtų būti aktyvesnis 
regioninis bendradarbiavimas.

Or. en

Pagrindimas
Šia direktyva turėtų būti siekiama sukurti iš tiesų europinį elektros tinklą, todėl gyvybiškai 
būtina susieti šiuos regionus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnis keičiamas taip: 
,,1 straipsnis
Šioje direktyvoje nustatomos bendros 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo taisyklės siekiant 
Europos Sąjungoje sukurti integruotas ir 
konkurencingas elektros energijos rinkas. 
Joje nustatomos taisyklės, susijusios su 
elektros energijos sektoriaus 
organizavimu ir funkcionavimu, patekimu
į rinką, kriterijais ir tvarka, pagal kurią 
skelbiami konkursai, suteikiami leidimai 
ir eksploatuojamos sistemos. Joje taip pat 
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nustatomi visuotiniai paslaugoms taikomi 
reikalavimai, elektros energijos vartotojų 
teisės ir aiškiai išdėstomos su 
konkurencija susijusios pareigos.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 1 straipsnio formuluotę atitinkantis tekstas papildomas naujais 
elementais)

Pagrindimas
Taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant, kad vartotojai būtų svarbiausias šios direktyvos 
objektas. Taip pat reikėtų pabrėžti su konkurencija susijusius įpareigojimus. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 35 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„35. „sąžininga konkurencija atviroje 
rinkoje“ – tai siekis sukurti padėtį, kai nė 
viena bendrovė negali užimti daugiau nei 
20 proc. atitinkamos rinkos;“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 35 punktas)

Pagrindimas

Tokios nuostatos taikymas atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose yra dominuojančių 
rinkos dalyvių, keletu atvejų piktnaudžiavusių turima galia, ir užtikrins sąžiningą galimybę 
patekti į rinką kitiems rinkos dalyviams. Rinkos vis labiau integruojasi, todėl geografinis 
rinkos dydis plėsis, tad pagal šią nuostatą įmonėms bus suteikta plėtros galimybė.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bb papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 36 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Pridedamas šis punktas:
„36. „energetinis nepriteklius“ – tai tokia 
namų ūkio padėtis, kai neišgalima šildyti 
namų iki priimtinos normos. Norma 
grindžiama Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendacijomis – ne 
mažiau kaip 18°C visose gyvenamosiose
patalpose (18–22°C, atsižvelgiant į
patalpos funkciją). Energetinis 
nepriteklius taip pat apima galimybę už 
prieinamą kainą įsigyti kitas energetikos 
sektoriaus paslaugas namams. Namų 
ūkiui būdingas energetinis nepriteklius, 
jeigu namų ūkio energijai skiriamų 
išlaidų dalis nuo bendros namų ūkio 
išlaidų sumos du kartus viršija šalyje 
nustatytą energijai skiriamų išlaidų 
medianą;“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 36 punktas)

Pagrindimas

Nesant apibrėžties, daugelis valstybių narių oficialiai nerenka duomenų apie daugelį 
energetinį nepriteklių patiriančių piliečių. Pritarusios bendrai apibrėžčiai valstybės narės 
žinos problemos mastą ir turėtų būti paskatintos imtis priemonių jai pašalinti. Ši apibrėžtis 
grindžiama Europos mokslininkų grupės atliktais tyrimais ir užtikrina santykinį skaičiavimą, 
kurį galima taikyti visoje Europos bendrijoje. Šis skaičiavimas skirtas mažas pajamas 
turintiems namų ūkiams, kurie už energiją moka proporcingai daugiau negu dideles pajamas
gaunantys namų ūkiai. 
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bc papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 37 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) Pridedamas šis punktas:
„37. „prieinama kaina“ – tai valstybių 
narių vidaus lygmeniu, konsultuojantis su 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, socialiniais partneriais ir 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir atsižvelgiant į 2 straipsnio 36 punkte 
numatytą energetinio nepritekliaus 
apibrėžtį, nustatyta kaina;“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 37 punktas)

Pagrindimas

Prieinama kaina turėtų būti nustatoma valstybių narių lygmeniu, nes tai – akivaizdus 
subsidiarumo principo taikymo atvejis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 3 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
visiems namų ūkio vartotojams ir [...] 
mažosioms įmonėms (t.y. įmonėms, 
kuriose dirba mažiau kaip 50 
darbuotojų, o metinė apyvarta arba 
balansas neviršija 10 milijonų eurų) 
būtų teikiamos universaliosios 
paslaugos, t. y. kad jos turėtų teisę savo 
teritorijoje gauti nustatytos kokybės 



PR\707408LT.doc 15/71 PE402.516v01-00

LT

elektros energiją už prieinamą, lengvai ir 
aiškiai palyginamą, skaidrią ir 
nediskriminacinę kainą. Šiems klientams 
turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti, 
būti sąžiningai traktuojamiems, 
atstovaujamiems ir gauti kompensaciją. 
Pagrindinis elektros bendrovių 
įsipareigojimas yra teikti kokybišką 
paslaugą.  Siekdamos užtikrinti
universaliųjų paslaugų teikimą, 
valstybės narės gali paskirti tiekėją, į 
kurį galima kreiptis kraštutiniu atveju.
Valstybės narės įpareigoja paskirstymo 
bendroves prijungti vartotojus prie savo 
tinklo pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą tvarką nustatytomis sąlygomis 
ir taikant pagal tą tvarką nustatytus 
tarifus. Nė viena šios direktyvos 
nuostata nedraudžiama valstybėms 
narėms, didinant šios kategorijos
vartotojų savanoriško vienijimosi, 
kuriuo siekiama geriau atstovauti šiai 
vartotojų grupei, galimybes, stiprinti 
namų ūkio, mažųjų ir vidutinių 
vartotojų rinkos pozicijas.

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 3 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Energija kasdieniniam vartotojų gyvenimui yra itin svarbi ir būtina siekiant užtikrinti 
galimybę gauti elektros energiją prieinama kaina. Dėl ypatingų aplinkybių, darančių įtaką 
elektros energijos rinkos atvėrimui, turi būti užtikrintos vartotojų teisės. Visuotinės paslaugos 
yra gyvybiškai svarbi vartotojų apsaugos užtikrinimo priemonė. Siekiant užtikrinti iš tiesų
visuotines paslaugas, reikėtų numatyti aiškias gaires, pagal kurias būtų kreipiamas dėmesys į
mažas pajamas gaunantiems ir pažeidžiamiems vartotojams aktualius klausimus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 3 straipsnio 5 dalis keičiama taip:
„5. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos apsaugoti 
galutinius vartotojus, ypač siekdamos 
užtikrinti, kad būtų taikomos adekvačios 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos 
priemonės, įskaitant draudimą atjungti 
nuo tinklo, kai aiškiai neišgalima 
sumokėti. Atsižvelgdamos į tai, valstybės 
narės pripažįsta 2 straipsnyje numatytą 
energetinio nepritekliaus reiškinį ir 
pateikia pažeidžiamų vartotojų apibrėžtį. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos su pažeidžiamais vartotojais 
susijusios teisės ir pareigos, ir pirmiausia 
imasi priemonių atokiose vietovėse 
gyvenantiems galutiniams vartotojams 
apsaugoti. Jos užtikrina aukštą vartotojų 
apsaugos lygį, ir ypač sutarties sąlygų, 
bendros informacijos ir ginčų sprendimo 
mechanizmų skaidrumą. Valstybės 
narės užtikrina, kad reikalavimus 
atitinkantys vartotojai iš tiesų galėtų 
pasirinkti kitą tiekėją. Priemonės, 
taikomos bent jau namų ūkio 
vartotojams, turi apimti nustatytas A 
priede.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 5 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Kalbant apie įsipareigojimus teikti viešąsias ir visuotines paslaugas, turi būti apsaugomos 
pažeidžiamų vartotojų teisės. Šios priemonės numatytos ir dabartinėje direktyvoje, bet turėtų 
būti stiprinamos pripažįstant energetinį nepriteklių ir išsamiai įgyvendinant suderintas 
taisykles.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) Į 3 straipsnį įterpiama ši dalis:
„5a. Valstybės narės nacionaliniuose 
energetikos veiksmų planuose imasi 
reikiamų priemonių energetinio 
nepritekliaus problemai spręsti siekdamos 
užtikrinti, kad energetinį nepriteklių 
patiriančių žmonių skaičius iš tiesų
mažėtų, ir apie šias priemones praneša 
Komisijai. Valstybės narės, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi visuotinėms 
paslaugoms ir viešosioms paslaugoms 
keliamų reikalavimų, gali vadovautis 
integruotu požiūriu. Šios priemonės gali 
apimti specialius pažeidžiamiems 
vartotojams ir individualiems namų 
ūkiams taikomus tarifus ir taikant šias 
priemones turi būti didinamas energetinis 
efektyvumas. Komisija pateikia rodiklius, 
pagal kuriuos nustatomas šių energetinio 
nepritekliaus šalinimo priemonių 
poveikis. Šios priemonės neturi trukdyti
21 straipsnyje nurodytam rinkos 
atvėrimui.“

Or. en

(Į Direktyvos 2005/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja 5a dalis)

Pagrindimas

Energetinis nepriteklius – vis didesnė visų valstybių narių problema. Reikia integruoto 
požiūrio ir ypač svarbus nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo. Komisija turėtų 
prisiimti atsakomybę už valstybių narių pažangos šioje srityje stebėseną ir informacijos apie 
valstybių narių sėkmingai taikomas energetinio nepritekliaus šalinimo priemones sklaidą.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 3 straipsnio 6 dalies pirmosios 
pastraipos a punktas keičiamas taip:
„a) suderintą ir suprantamą informaciją 
apie tai, kokią dalį atitinkamo tiekėjo 
kuro mišinyje praeitais metais sudarė 
energija, gauta iš kiekvieno energijos 
šaltinio, siekiant, kad būtų galima lengvai 
palyginti valstybių narių duomenis;“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB formuluotė papildoma tekstu „suderintą ir suprantamą <...>
siekiant, kad būtų galima lengvai palyginti valstybių narių duomenis).

Pagrindimas

Svarbiausia vartotojams pateikti aiškią ir lengvai suprantamą informaciją, kad ją būtų galima 
tiesiogiai palyginti su kitų tiekėjų pateikta informacija.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e) 3 straipsnio 6 dalies pirmosios 
pastraipos b punktas keičiamas taip:
„b) viešai skelbiamą [...] informaciją 
apie atitinkamo tiekėjo elektros 
energijos gamybos poveikį aplinkai 
praėjusiais metais, bent jau apie CO2 ir 
radioaktyviųjų atliekų, susidarančių 
naudojant atitinkamą kuro mišinį, 
išmetimo poveikį.“
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Or. en

(Iš dalies keičiamas 3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas (Direktyva 2005/54/EB)

Pagrindimas

Ne visi vartotojai turi galimybę naudotis internetu, taigi ši informacija turi būti įtraukta į 
sąskaitas.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f) 3 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa 
keičiama taip:
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
imasi būtinų priemonių, užtikrinančių 
informacijos, kurią pagal šio straipsnio 
nuostatas tiekėjai teikia vartotojams, 
patikimumą. Informacijos pateikimo 
taisyklės suderinamos valstybėse narėse ir 
atitinkamose rinkose. Vykdymą 
kontroliuoja Agentūra.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 6 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų naudotis savo pasirinkimo teise, jiems reikėtų suteikti galimybę
gauti duomenis, kurie padėtų siekti ir socialinių, ir ekologinių tikslų. Vartotojų teisė pasirinkti 
reiškia galimybę tiesiogiai lyginti. Visi elektros energijos tiekėjai informaciją turi teikti 
suderinta forma. Vienodumas užtikrins skaidrumą ir pagerins vartotojų galimybes keisti 
tiekėjus ir juos pagrįstai rinktis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1g punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1g) 3 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
„7. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis 
siekiama socialinės ir ekonominės 
sanglaudos bei aplinkos apsaugos tikslų 
įgyvendinimo, kurias taikant būtina
užtikrinti diskriminavimo, ypač mažas 
pajamas turinčių subjektų 
diskriminavimo, prevenciją ir kurios 
apima energijos efektyvumo ir (arba) 
paklausos valdymo priemones bei kovos 
su klimato pasikeitimu ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo būdus. Tokios 
priemonės gali apimti atitinkamų 
ekonominių lengvatų taikymą, tam 
tikrais atvejais panaudojant visas 
esamas nacionalines ir Bendrijos 
priemones, dėl būtinos tinklo 
infrastruktūros, įskaitant tinklų 
sujungimo pajėgumą, priežiūrą ir 
statybą.“

Or. en

(Iš dalies pakeičiama Direktyvos 2005/54/EB 3 straipsnio 7 dalis, įtraukiant tekstą „...kurias 
taikant būtina užtikrinti diskriminavimo, ypač mažas pajamas turinčių subjektų 

diskriminavimo, prevenciją ir kurios...“)

Pagrindimas

Šiuo metu diskriminaciją patiria daug vartotojų, ypač turinčių mažas pajamas arba 
gyvenančių tam tikrose geografinėse srityse.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h) 3 straipsnyje po 7 dalies įterpiama ši 
dalis:
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„7a. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, siekdamos skatinti efektyviai 
naudoti energiją ir padėti mažinti 
energetinį nepriteklių, įgalioja elektros 
energijos tiekėjus nustatyti tokias 
didėjančius grupinius tarifus apimančias 
kainų formules, pagal kurias kaina didėtų 
didėjant vartojimui; nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
vartojimo, kuriam taikoma mažesnė 
kaina, dalis atitiktų tipinį mažas pajamas 
turinčių namų ūkių suvartojimo apimtį.“

Or. en

(Į Direktyvos 2005/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja 7a dalis)

Pagrindimas

Šis tarifų modelis apverstų dabartinį kainų nustatymo modelį aukštyn kojomis. Šiais laikais, 
kai bandome sumažinti energijos vartojimą, pagal dabartinį kainų nustatymo modelį
žmonėms už tai, kad naudoja daugiau energijos, atlyginama mažesnėmis kainomis. Šis 
modelis elektros bendrovėms turėtų būti išlaidų požiūriu neutralus ir turėtų skatinti efektyviau 
naudoti energiją. Šio modelio nauda atsiskleis, kai bus pradėti naudoti pažangūs skaitikliai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 9a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h) 3 straipsnyje po 9 dalies įterpiama ši 
dalis:
„9a. Kai galima įrodyti, kad elektros 
bendrovės perkėlė vartotojams joms 
nemokamai suteiktų išmetamųjų teršalų 
prekybos sistemos leidimų vertę 
atitinkančias sąnaudas, valstybės narės 
gali reikalauti, kad šios bendrovės 
kompensuotų tas sąnaudas sumokėdamos 
papildomus mokesčius. Pajamos iš šių 
mokesčių turėtų būti skiriamos skatinti
efektyviai naudoti energiją juos 
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renkančioje valstybėje narėje .“

Or. en

(Į Direktyvos 2005/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja 9a dalis)

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių, taikydamos išmetamųjų teršalų prekybos sistemą, per trumpą laiką 
gavo nemažą pelną . Leidimai joms buvo skirti nemokami, bet jos vis tiek perkėlė nominalią 
šių leidimų kainą vartotojams. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – 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 per metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo priima 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.“

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, o veiksmų būtina imtis laiku.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės bendradarbiauja 5a. Valstybės narės ir nacionalinės 
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tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

reguliavimo institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu,
siekdamos sukurti konkurencingą 
Europos rinką ir sudaryti geresnes 
sąlygas suderinti jų teisinę ir reguliavimo
sistemą. Geografinis rajonas, kuriame 
įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių regionų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas galėtų padėti skatinti rinkos integraciją ir kurti konkurencingą
Europos rinką. Siekiant užtikrinti, kad regioninis bendradarbiavimas padėtų sukurti 
suderinamą ir iš tiesų europinę rinką, reikėtų reikalauti, kad bendradarbiautų regionų
reguliavimo institucijos, perdavimo sistemos operatoriai ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra. Ši agentūra turėtų būti įgaliota teikti reikiamas 
rekomendacijas, padedančias integruoti rinką. Bet koks regioninių rinkų formavimas neturi 
tapti išimtinis – turi būti sukurta aiški šių rinkų reguliavimo sistema, priešingu atveju, gali 
susidaryti reguliavimo spraga.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„Agentūra, siekdama užtikrinti regionų 
reguliavimo sistemų susiliejimą ir 
turėdama tikslą kurti konkurencingą 
Europos rinką, bendradarbiauja su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir atskirtais perdavimo sistemos 



PE402.516v01-00 24/71 PR\707408LT.doc

LT

operatoriais (kaip numatyta šios 
Direktyvos IV skyriuje). Kai Agentūra 
mano, kad reikia parengti privalomas šio 
bendradarbiavimo taisykles, ji teikia 
atitinkamas rekomendacijas. Regioninėse 
rinkose Agentūra tampa atskaitinga 
reguliavimo institucija.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 2 dalis)

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Į 6 straipsnio 2 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„(ia) valstybių narių įnašu siekiant iki 
2020 m. naudoti 20 proc. atsinaujinančios 
energijos;“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 6 straipsnio 2 dalį įtraukiamas naujas punktas)

Pagrindimas

Valstybės narės, vertindamos naujus gamybos pajėgumus, turi atsižvelgti į savo 
įsipareigojimus pasiekti 2007 m. kovo 8–9 d. Tarybos išvadose užsibrėžtą tikslą naudoti 
20 proc. atsinaujinančios energijos. Šį tikslą būtų galima pakeisti priėmus tam tikrus teisės 
aktus.



PR\707408LT.doc 25/71 PE402.516v01-00

LT

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Į 6 straipsnio 2 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„ib) poreikiu, kad gamintojai atsižvelgtų į 
išmetamųjų teršalų prekybos sistemą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 6 straipsnį įtraukiamas naujas 2k punktas)

Pagrindimas

Vertindamos naujus gamybos pajėgumus valstybės narės turi atsižvelgti į ES išmetamųjų 
teršalų prekybos sistemos poveikį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) 7 straipsnio 5 dalis keičiama taip: 
„5. Valstybės narės paskiria valdžios 
instituciją arba valstybės įstaigą ar
privačią organizaciją, nesusijusią su 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo veikla, kuri gali 
būti ir 22a straipsnio 1 dalyje nurodyta 
nacionalinė reguliavimo institucija, ir ji 
yra atsakinga už 1 – 4 dalyse nurodytos 
konkursų tvarkos organizavimą, 
priežiūrą ir kontrolę. ... Ši institucija 
ar įstaiga imasi visų reikiamų veiksmų 
paraiškose konkursui pateiktos 
informacijos konfidencialumui 
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užtikrinti.

Or. en

(Iš dalies pakeičiama Direktyvos 2005/54/EB 7 straipsnio 5 dalis. Išbraukiamas tekstas „Kai 
perdavimo sistemos operatorius yra visiškai nepriklausomas nuo kitų veiklos rūšių, 

nesusijusių su perdavimo sistema, atsižvelgiant į nuosavybę, šį perdavimo sistemos operatorių 
galima paskirti įstaiga, kuri būtų atsakinga už konkursų tvarkos organizavimą, priežiūrą ir 

kontrolę“)

Pagrindimas

Už tai turėtų būti atsakingi ne perdavimo sistemos operatoriai, o nacionalinės reguliavimo 
institucijos.

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali leisti taikyti nuo 1 
dalies b ir c punktų nukrypti leidžiančias 
nuostatas iki [perkėlimo į nacionalinę 
teisę data, prie kurios pridedami dveji 
metai], jeigu perdavimo sistemos 
operatorius nėra sudedamoji vertikalios 
integracijos įmonės dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai neaktualu sistemoje, kurioje visiškai atskirta nuosavybė.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Jokia kita įmonė neturi teisės būti 
sudedamąja bendrosios įmonės dalimi, 
jeigu ta įmonė nebuvo pagal 10 straipsnį 
patvirtinta nepriklausomu sistemos 
operatoriumi.

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Jokia kita įmonė neturi teisės būti 
sudedamąja bendrosios įmonės dalimi, 
nebent ji visiškai atitinka šio straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jokioms įmonėms, kurių nuosavybė nėra visiškai atskirta, turi būti neleidžiama veikti kaip 
perdavimo sistemos operatorėms.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šio straipsnio 6–9 dalis. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimama taikant 27b straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

13. Per metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos Komisija priima gaires, 
nustatančias išsamią tvarką, kurios 
privaloma laikytis taikant šio straipsnio 6–
9 dalis. 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

Ši priemonė turėtų būti privaloma, o veiksmų būtina imtis laiku.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, skatina energijos naudojimo 
veiksmingumą ir mokslinius tyrimus bei 
naujoves, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad plačiau būtų naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai ir diegiamos 
technologijos, kurias naudojant išmetamas 
mažas anglies dvideginio kiekis.

a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, ir tinkamumą skatinti energijos 
naudojimo veiksmingumą ir mokslinius 
tyrimus bei naujoves, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
diegiamos technologijos, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio kiekis.
Siekiant per dešimt metų pagal laipsnišką 
grafiką sukurti pažangius tinklus, 
konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Agentūra. 
Plėtodamas tinklą perdavimo sistemos 
operatorius atsakingas už planavimą 
(įskaitant leidimo išdavimo tvarką), naujų 
infrastruktūros objektų statybą ir jų 
užsakymą.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant pažangius tinklus, bus skatinama ekologijos požiūriu teisinga elgsena ir didinamas 
vartotojo vaidmuo darant teigiamą įtaką rinkai. Siekiant užtikrinti, kad visi žinotų savo 
atsakomybę, reikia nubrėžti aiškias ribas.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 9 straipsnio d punktas keičiamas taip: 
„d) pateikia kitos sistemos, su kuria 
sujungta jo sistema, operatoriui 
pakankamai informacijos, 
užtikrinančios saugų ir efektyvų veikimą 
[...];“

Or. en

Ta pati formuluotė kaip ir Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnio c punkte, tik išbrauktas tekstas 
„koordinuotą plėtrą bei jungtinės sistemos sąveiką“.

Pagrindimas

Turime nustatyti bendrus standartus, kad galėtume siekti sukurti bendrą Europos sistemą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) Į 9 straipsnį įterpiamas šis punktas: 
„fa) renka perkrovos valdymo mokesčius 
ir sumas, mokėtinas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nustatytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiškai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, suteikia trečiajai 
šaliai prieigą ir ją valdo, o kai prieiga, 
kurią turi kontroliuoti, – nacionalinės 
reguliavimo institucijos, nesuteikiama, 
pateikia išsamius paaiškinimus;
perdavimo sistemos operatoriai, atlikdami 
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šiame straipsnyje numatytas funkcijas, 
pirmiausia atsižvelgia į naudą tam 
regionui, kuriame jie veikia.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnį įtraukiamas naujas fa punktas)

Pagrindimas

Šiame tekste išvardijama tam tikra veikla, kurią turi atlikti perdavimo sistemos operatoriai, 
tačiau reikia užtikrinti, kad būtų skaidriai nurodomos priežastys, kodėl nesuteikiama prieiga.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – 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.

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;
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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 
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 
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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 
jam vykdant savo užduotis, įskaitant, visų 
pirma visos reikiamos informacijos 
teikimą;

b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
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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

Nepriklausomų sistemos operatorių modelis lemia biurokratiją ir brangią administracinę 
kontrolę, todėl tai nėra perspektyvi visiško nuosavybės atskyrimo alternatyva. Pranešėja, be 
visiško nuosavybės atskyrimo, svarstys bet kurį kitą modelį, kuriuo suteikiamas apibrėžtumas 
į rinką įeinantiems konkurentams, užtikrinama, kad nekiltų interesų konfliktų, ir kuris yra toks 
pat veiksmingas kaip nuosavybės atskyrimo modelis.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – 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 
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užtikrinančią tinkamo jų įgyvendinimo 
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

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 11 straipsnio 2 dalis keičiama taip: 
„2. Dispečerinis gamybos įrenginių 
valdymas ir jungiamųjų linijų 
naudojimas remiasi kriterijais, kuriuos 
patvirtina nacionalinės reguliavimo 
institucijos; šie kriterijai turi būti 
objektyvūs, paskelbti ir taikomi 
nediskriminuojant, garantuojant 
elektros energijos vidaus rinkos tinkamą 
veikimą. Jais atsižvelgiama į elektros 
energijos, kurią tiekia turimi gamybos 
įrenginiai ar jungiamosios linijos, 
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elektros energijos ekonominę pirmumo 
teisę ir į sistemos techninius 
apribojimus.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 2 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; pakeičiami 
esamo teksto elementai).

Pagrindimas

Nepriklausomos nacionalinės reguliavimo institucijos turi daugiau galimybių veikti
objektyviai, negu valstybių narių vyriausybės.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) 11 straipsnio 3 dalis keičiama taip: 
"3. Nacionalinė reguliavimo institucija
reikalauja, kad sistemos operatorius, 
atlikdamas dispečerinį elektros gamybos 
įrenginių valdymą, pirmenybę teiktų 
gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
atliekas arba tuo pat metu gaminantiems 
šilumą ir elektros energiją, išskyrus 
atvejus, kai tai neatitiktų techninio 
pasiūlos ir paklausos balanso užtikrinimo
reikalavimų arba keltų grėsmę tinklo 
saugai ir patikimumui.

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 3 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; pakeičiami 
esamo teksto elementai)

Pagrindimas

Turi būti numatyta prioritetinė galimybė atsinaujinančią energiją teikti į bendrą tinklą, 
nebent kiltų su tuo susijusių techninio pasiūlos ir paklausos balanso užtikrinimo problemų.
Tai suteiks valstybėms narėms galimybę pasiekti planinius atsinaujinančios energijos 
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vartojimo rodiklius.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 11 straipsnio 5 dalis keičiama taip: 
„5. Valstybės narės per nacionalines 
reguliavimo institucijas gali reikalauti, 
kad perdavimo sistemos operatoriai 
laikytųsi minimalių perdavimo sistemos, 
įskaitant sujungimo pajėgumą, 
priežiūros ir plėtros normų. 
Nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
reikėtų suteikti platesnius įgaliojimus, 
kurie užtikrintų, kad šių institucijų darbe 
būtų atsižvelgiama į Europos vartotoją.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 5 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; pakeičiami 
esamo teksto elementai)

Pagrindimas

Priimant sprendimus dėl techninės priežiūros, pirmenybė turi būti teikiama vartotojų 
apsaugai siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta neigiamo poveikio galutiniams vartotojams. 
Šiuo metu daugelis nacionalinių reguliavimo institucijų neturi įgaliojimų rūpintis Europos 
vartotoju, tad visi sprendimai priimami atsižvelgiant tik į nacionalinį vartotoją; norint, kad 
pavyktų sukurti tikrai europinę energijos rinką, tai reikės pakeisti.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 9a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 14 straipsnio 1 dalis keičiama taip: 



PE402.516v01-00 38/71 PR\707408LT.doc

LT

„1. Kiekvienas paskirstymo sistemos 
operatorius įpareigojamas užtikrinti 
ilgalaikį sistemos tinkamumą patenkinti 
pagrįstą elektros energijos perdavimo 
paklausą, ir, atsižvelgiant į ekonomines 
sąlygas, savo teritorijoje eksploatuoti, 
vykdyti techninę priežiūrą ir plėtoti
saugią, patikimą ir efektyvią elektros 
energijos paskirstymo sistemą, pagal
kurią tinkamai atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugą, ir skatinti efektyviai naudoti
energiją.

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnio 1 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; keičiami esamo 
teksto elementai).

Pagrindimas

Siekiant įvykdyti pirmiau nurodytus kriterijus, paskirstymo sistemos operatoriams turėtų būti 
numatomi tokie pat įpareigojimai kaip ir perdavimo sistemos operatoriams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 9b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) 14 straipsnio 4 dalis keičiama taip: 
„4. Valstybė narė reikalauja, kad, 
atlikdamas gamybos įrenginių 
dispečerinį valdymą, paskirstymo 
sistemos operatorius pirmenybę teiktų 
gamybos įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančius energijos šaltinius ar 
atliekas, arba tuo pat metu 
gaminantiems šilumą ir elektros 
energiją, išskyrus atvejus, kai tai 
neatitiktų techninio pasiūlos ir paklausos 
balanso užtikrinimo reikalavimų arba 
keltų grėsmę tinklo saugai ir 
patikimumui.“
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Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnio 4 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; keičiami esamo 
teksto elementai)

Pagrindimas

Turi būti sudaryta prioritetinė galimybė atsinaujinančią energiją teikti į bendrą tinklą, nebent 
kiltų su tuo susijusių techninio pasiūlos ir paklausos balanso užtikrinimo problemų. Tai 
suteiks valstybėms narėms galimybę pasiekti planinius atsinaujinančios energijos vartojimo 
rodiklius.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 9c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) 14 straipsnyje po 4 dalies įterpiama ši 
dalis: 
„4a. Valstybės narės taip pat įsipareigoja 
per dešimt metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo įdiegti pažangius skaitiklius ir 
tinklus; tą turi padaryti elektros 
paskirstymo bendrovės. Siekdamos 
užtikrinti, kad šis įsipareigojimas būtų 
įvykdytas iki nurodytos datos,
nacionalinės reguliavimo institucijos 
sudaro tęstinę programą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnį įtraukiama nauja 4a dalis)

Pagrindimas

Europos Sąjunga turėtų skatinti valstybes nares per nustatytą laikotarpį įdiegti pažangius 
skaitiklius ir tinklus. Įrodymai liudija, kad vartotojai linkę tapti kur kas sąmoningesni, kai 
geriau žino apie asmeninį energijos sunaudojimą realiu laiku. Tai padidins energijos 
vartojimo efektyvumą.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 9d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9d) 14 straipsnyje po 4 dalies įterpiama ši 
dalis: 
„4b. Valstybės narės skatina modernizuoti 
paskirstymo tinklus, kurie turi būti
statomi taip, kad būtų skatinama 
decentralizuota elektros energijos gamyba 
ir užtikrinamas energijos vartojimo 
efektyvumas.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnį įtraukiama nauja 4b dalis)

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų dar labiau stengtis skatinti bendrą šilumos ir elektros energijos 
gamybą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos 
operatoriai, naudodami bendrovės 
pavadinimą ir užtikrindami viešuosius 
ryšius neturi klaidinti, kai turima omenyje 

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad jo veikla būtų 
prižiūrima ir kad vertikalios integracijos 
pranašumu jis negalėtų pasinaudoti taip, 
kad iškraipytų konkurenciją. Visų pirma 
vertikaliai integruoti paskirstymo sistemos 
operatoriai, naudodami bendrovės 
pavadinimą ir užtikrindami viešuosius 
ryšius neturi klaidinti, kai turima omenyje 
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vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prisiimti atsakomybę už priežiūrą, kaip 
paskirstymo sistemos operatorių atžvilgiu laikomasi atskyrimo nuostatų, kad būtų užtikrintas 
paskirstymo sistemos operatorių nepriklausomumas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų dėl 
visiško paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumo, operatoriaus 
nediskriminacinio elgesio ir kad 
vertikalios integracijos įmonė, vykdydama 
tiekimo veiklą, neturėtų galimybės 
nesąžiningai pasinaudoti vertikalios 
integracijos pranašumais. Ši priemonė, 
kuria iš dalies keičiamos neesminės 
sudedamosios šios direktyvos dalys ją 
papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų nuspręsti ne Komisija, vadovaudamasi komitologijos procedūra. Tai turi būti 
sprendžiama bendru sprendimu.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. Komisija priima minimalias 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
skaidrumo ir atskaitingumo normas 
parengdama gaires, kuriomis 
užtikrinama, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos nuodugniai ir 
veiksmingai laikytųsi 1–2 dalių nuostatų. 
Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimamos taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“ 

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti veiksmingą elektros energijos vidaus rinkos atvėrimą nacionalinės 
reguliavimo institucijos privalo laikytis minimalių skaidrumo ir atskaitingumo normų, kad 
galėtų veiksmingai kontroliuoti elektros energijos rinką.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 

d) kuo mažesne kaina vartotojams 
užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos tinklo sistemos, 
kurias naudojant būtų skatinamas sistemos 
tinkamumas, užtikrinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių bei paskirstytos 
gamybos integravimas dideliu ir mažu 
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atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

mastu tiek perdavimo, tiek paskirstymo 
tinkluose;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms neturėtų būti suteikta galimybė daryti įtaką 
energijos mišiniui valstybėse narėse, tai turėtų būti reguliuojama remiantis subsidiarumo 
principu.

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su atitinkamų valstybių narių 
reguliavimo institucija ar institucijomis 
bendradarbiauti tarpvalstybinio pobūdžio 
klausimais;

b) su atitinkamų valstybių narių 
reguliavimo institucija ar institucijomis ir 
Agentūra bendradarbiauti tarpvalstybinio 
pobūdžio klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti įtraukiama į visą tarpvalstybinio pobūdžio veiklą, kad būtų užtikrinta 
skaidri ir sąžininga praktika ir pakankamas investicijų lygis. Negalima leisti, kad 
tarpvalstybinėse ir regioninėse rinkose atsirastų reguliavimo spraga.

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad perdavimo, paskirstymo ir 
tiekimo veiklos nebūtų subsidijuojamos 

e) užtikrinti, kad perdavimo, paskirstymo ir 
tiekimo veiklos nebūtų subsidijuojamos 
kryžmiškai ir kad paskirstymo ir 
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kryžmiškai; perdavimo tarifai būtų nustatomi gerokai 
prieš prasidedant laikotarpiams, kuriais 
jie bus taikomi;

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingas investicijų planavimas itin svarbus kuriant elektros energijos vidaus rinką. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti galimybę užtikrinti, kad tarifai būtų 
nustatomi gerokai iš anksto ir būtų lengviau planuoti investicijas.   

Pakeitimas 52

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) persvarstyti ir metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar tie 
planai atitinka visos Europos 10 metų 
elektros tinklo plėtros planą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalyje;

f) persvarstyti ir metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar tie 
planai atitinka visos Europos 10 metų 
elektros tinklo plėtros planą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalyje; pagal 10 metų 
investavimo planą užtikrinama, kad 
paslaugoms teikti užtektų darbuotojų ir jų 
kvalifikacija būtų pakankama; jei bus 
nesilaikoma 10 metų investavimo plano,
pagal Agentūros nustatytas gaires gali 
būti taikomos proporcingos sankcijos;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos privalo užtikrinti, kad dešimties metų investavimo planuose būtų 
nuostatos, užtikrinančios, kad darbuotojai sugebės teikti paslaugas taip, kaip numatyta šioje 
direktyvoje.  Turi būti numatytos veiksmingos, tinkamos ir atgrasančios sankcijos, kurios būtų 
taikomos elektros energetikos įmonėms už šioje direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.
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Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą ir 
persvarstyti elektros tinklo saugumo ir 
patikimumo taisykles;

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą, 
nustatyti arba patvirtinti paslaugų teikimo 
ir elektros energijos tiekimo kokybės 
normas ir reikalavimus, patikrinti, kokia 
paslaugų kokybė pasiekta, ir persvarstyti 
tiekimo tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms turi būti suteikta galimybė kontroliuoti paslaugos kokybę, tinklo 
saugumą ir patikimumą ir taip užtikrinti, kad būtų laikomasi viešųjų paslaugų teikimo 
įsipareigojimų. 

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ia) stebėti, ar nepasitaiko konkurenciją 
ribojančios sutartinės praktikos, įskaitant 
nuostatas dėl išimtinių teisių, kuriomis 
namų ūkiams gali būti užkirstas kelias 
arba apribota galimybė vienu metu 
sudaryti sutartis su daugiau nei vienu 
tiekėju; reikiamais atvejais nacionalinės 
reguliavimo institucijos apie šią praktiką 
praneša nacionalinėms konkurencijos 
institucijoms;“

Or. en
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Pagrindimas

Namų ūkių vartotojams leidžiant pasirinkti tiekėjus ir nebūti ribojamiems nuostatomis dėl 
išimtinių teisių, vidaus rinkoje bus lengviau sukurti konkurenciją. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ib punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ib) pripažinti laisvę sudaryti ilgalaikes 
sutartis ir galimybę sudaryti turtu 
grindžiamas sutartis, jeigu jos atitinka 
esamus ES teisės aktus.“

Or. en

Pagrindimas

Reikia sukurti naujus pajėgumus – ypač kad juos sukurtų nauji rinkos dalyviai. Gali prireikti 
ir ilgalaikių sutarčių su pagrindinę apkrovą užtikrinančiais klientais, kad būtų užtikrintas 
dalies šių investicijų finansavimas. Be to, kai kuriems daug energijos naudojantiems 
vartotojams reikia galimybės, jeigu tik įmanoma, sudaryti ilgalaikes, prognozuojamas 
energijos tiekimo sutartis, kad jie ir toliau sugebėtų konkuruoti su kitais regionais. 

Pakeitimas 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir 
paskirstymo įmonės sujungia elektros 
energijos perdavimo linijas ir atlieka 
remonto darbus;

j) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir 
paskirstymo įmonės sujungia elektros 
energijos perdavimo linijas ir atlieka 
remonto darbus, ir remiantis Agentūros 
nustatytomis gairėmis taikyti sankcijas, 
jeigu šie darbai vėluoja be pateisinamos
priežasties;
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Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytos veiksmingos, tinkamos ir atgrasančios sankcijos, kurios būtų taikomos 
elektros energetikos įmonėms už šioje direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – 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 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą ir vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai apsaugoti vartotojus, turi būti įmanoma priversti laikytis A priede 
išdėstytų nuostatų, o reguliavimo institucijoms turi būti numatyta galimybė taikyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas elektros energetikos įmonėms už šioje 
direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) bent kartą per metus paskelbti 
rekomendacijas apie tai, ar tiekimo tarifai 
atitinka 3 straipsnio nuostatas;

l) bent kartą per metus paskelbti 
rekomendacijas ir sprendimus apie tai, ar 
tiekimo tarifai atitinka 3 straipsnio 
nuostatas, kad iki šios direktyvos 
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įsigaliojimo datos būtų panaikintos už 
parduodamos elektros energijos rinkos 
kainą mažesnės bendros reguliuojamos  
galutiniams vartotojams taikomos kainos; 
jeigu to nebus laikomasi, turėtų būti 
taikomos proporcingos sankcijos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti kurti vidaus rinką, mažesni už rinkos kainą reguliuojami tarifai turėtų būti 
panaikinti, kad rinką būtų galima atverti. Turi būti numatytos veiksmingos, tinkamos ir 
atgrasančios sankcijos, kurios būtų taikomos elektros energetikos įmonėms už šioje 
direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies la punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„la) pranešti nacionalinėms 
konkurencijos institucijoms ir Komisijai, 
kuriose valstybėse narėse reguliuojami 
tarifai mažesni negu rinkos kaina;“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti kurti vidaus rinką, mažesni už rinkos kainą reguliuojami tarifai turėtų būti 
panaikinti, kad rinką būtų galima atverti. Turi būti numatytos veiksmingos, tinkamos ir 
atgrasančios sankcijos, kurios būtų taikomos elektros energetikos įmonėms už šioje 
direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„oa) nustatyti arba patvirtinti 
prisijungimo prie tinklo tarifus ir 
paskelbti tarifų nustatymo metodiką.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turi būti sudaryta galimybė nustatyti arba patvirtinti 
tarifus, kad visiems subjektams būtų užtikrinta sąžininga galimybė patekti į elektros energijos 
rinką, o šių tarifų nustatymo metodika turi būti skaidri ir paskelbta pagal šio straipsnio 
4 dalį.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ob punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ob) nekonkurencingose rinkose 
apibrėžtam ir ribotam laikotarpiui 
nustatyti viršutines kainos ribas, kad 
vartotojai būtų apsaugoti nuo 
piktnaudžiavimo rinka; kainos ribos turi 
būti pakankamai aukštos, kad naujos 
įmonės nebūtų atgrasomos nuo planų įeiti 
į tas rinkas ir nebūtų pakenkta esamų 
konkurentų plėtrai;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turi būti numatyta teisė nustatyti viršutines kainų 
ribas tais atvejais, kai rinkoje esama per didelę galią turinčių įmonių, bet šios ribos turi būti 
pakankamai aukštos, kad naujos įmonės nebūtų atgrasomos nuo planų įeiti į šias rinkas, 
esami konkurentai neatsisakytų plėtros ir nebūtų stabdomas elektros energijos vidaus rinkos 
kūrimas.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„oc) kartu su atitinkamomis planavimo 
institucijomis parengti gaires dėl konkretų 
laikotarpį trunkančios licencijavimo 
procedūros, siekiant paskatinti naujus 
rinkos dalyvius gaminti elektros energiją 
ir ja prekiauti; šioms gairėms turi būti 
gautas Agentūros patvirtinimas, kad būtų 
užtikrintas minimalus valstybėse narėse 
vykdomo planavimo derinimo lygis;“

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui naujų įmonių sunku patekti į elektros energijos gamybos ir prekybos ja rinką.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies od punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„od) užtikrinti, kad didmeninių kainų 
kitimas būtų skaidrus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodas sąlygas, turi būti skelbiami visi 
didmeninių kainų pokyčiai.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines; užtikrinti, kad būtų sukurta 
tikrai konkurencinga ES rinka suteikiant 
leidimą laipsniškai didinti gamybos 
pajėgumus taikant tikrąją kainą ir taip iki 
2020 m. pasiekti, kad nė viena individuali 
bendrovė neturėtų daugiau nei 20 proc. 
jokios rinkos dalies; atitinkamą rinką 
apibrėžia Komisija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad konkrečioje rinkoje nedominuotų vienas ar keli subjektai, reguliavimo 
institucijoms turi būti suteikti įgaliojimai apriboti vienos elektros energetikos įmonės rinkos 
dalį iki 20 proc. Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose yra dominuojančių rinkos 
dalyvių, keletu atvejų piktnaudžiavusių turima galia, ir užtikrins sąžiningą galimybę patekti į 
rinką kitiems rinkos dalyviams.  Rinkos vis labiau integruojasi, todėl geografinis rinkos dydis 
plėsis, tad šia nuostata įmonėms bus suteikta galimybė augti.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prašyti, kad elektros energetikos įmonės c) iš elektros energetikos įmonių gauti visą 



PE402.516v01-00 52/71 PR\707408LT.doc

LT

pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, 
įskaitant pagrindimus, kodėl atsisakoma 
trečiosioms šalims suteikti prieigą, ir 
informaciją apie priemones, reikalingas 
tinklui įtvirtinti, taip pat reikiamais 
atvejais bendradarbiauti su finansų rinkų 
reguliavimo institucijomis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų kontroliuoti elektros energijos 
rinkos veikimą, joms turi būti suteikta teisė iš elektros energetikos įmonių gauti reikiamą 
informaciją.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šioje direktyvoje arba bet kokiu 
reguliavimo institucijos ar agentūros 
sprendimu nustatytų įpareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos 
įmonėms nustatyti veiksmingas, tinkamas 
ir atgrasančias poveikio priemones;

d) šioje direktyvoje, įskaitant A priedą, 
arba bet kokiu reguliavimo institucijos ar
agentūros sprendimu nustatytų 
įpareigojimų nevykdančioms elektros 
energetikos įmonėms nustatyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias 
poveikio priemones, įskaitant leidimų 
panaikinimą;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytos veiksmingos, tinkamos ir atgrasančios sankcijos, kurios būtų taikomos 
elektros energetikos įmonėms už šioje direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus 
ir jų nustatymo metodikas, arba (kaip 
alternatyva) perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ir patvirtinimo
metodikos ir jų kontrolė. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad būtų įmanoma užtikrinti 
būtinąsias investicijas į elektros tinklus 
tokiu būdu, kad investicijų pakaktų 
užtikrinti elektros tinklų pakankamumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad sistema būtų skaidri ir visi rinkos dalyviai galėtų į ją patekti, o 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi užtikrinti galimybę efektyviai planuoti.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

5. Nustatant ar tvirtinant tarifų bei pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo 
paslaugų sąlygas, reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos pakankamos paskatos tiek 
trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu didinti 
veiksmingumą, skatinti rinkos integraciją ir 
prisidėti vykdant susijusius mokslinius 
tyrimus.
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Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatorių 
atliekama pasiūlos ir paklausos balanso užtikrinimo veikla būtų atvira ir skaidri, užtikrinant 
vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai, jeigu 
reikia, pakeistų nuostatas ir sąlygas, 
įskaitant šiame straipsnyje nurodytus 
tarifus, siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai, jeigu 
reikia, pakeistų šiame straipsnyje 
nurodytas nuostatas ir sąlygas, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų proporcingos ir 
taikomos nediskriminuojant. Jeigu 
vėluojama nustatyti perdavimo ir 
paskirstymo tarifus, reguliavimo 
institucijos turi turėti teisę nustatyti 
laikinus perdavimo ir paskirstymo tarifus 
ir nuspręsti dėl atitinkamų kompensavimo 
priemonių, jeigu galutiniai tarifai būtų 
kitokie nei šie laikinieji tarifai.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti teisę užtikrinti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai ir paskirstymo sistemos operatoriai imtųsi reikiamų veiksmų.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 12 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti.

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti deramai argumentuoti 
ir pagrįsti.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti formuluotę, kad būtų galima užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų 
nepriklausomumą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nuo suinteresuotųjų šalių nepriklausomai 
institucijai.

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nacionaliniam teismui arba kitai nuo 
suinteresuotųjų šalių ir nuo vyriausybių 
nepriklausomai nacionalinei institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Visose valstybėse narėse turi būti veiksmingas apeliacijos procesas, kuriuo būtų užtikrinama 
sąžininga visų rinkos dalyvių padėtis, bet svarbu, kad šis procesas būtų nepriklausomas nuo 
vyriausybės.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

14. Komisija per metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos priima
įgyvendinimo gaires, kuriose nustatoma, 
kaip reguliavimo institucijos naudojasi 
šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais. 
Ši priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma ir ja turi būti užtikrinta veiksminga reguliavimo institucijų 
veikla padedant kurti elektros energijos vidaus rinką, o veiksmų turi būti imamasi laiku.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, plėtoti bendras 
elektros energijos biržas ir tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, užtikrinti 
minimalų nacionalinių perdavimo sistemų 
sujungimo pajėgumų lygį regione, kad būtų 
užtikrinama veiksminga konkurencija.

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, plėtoti bendras 
elektros energijos biržas ir tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, užtikrinti 
pakankamą nacionalinių perdavimo 
sistemų sujungimo pajėgumų lygį regione, 
kad būtų užtikrinama veiksminga 
konkurencija.

Or. en
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Pagrindimas

Tai turėtų skatinti tolesnį tarpvalstybinį reguliavimo derinimą, bet šiuo klausimu sprendimus 
turėtų priimti nacionalinės reguliavimo institucijos. Be šio papildymo kai kurioms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms gali būti uždrausta bendradarbiauti.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reguliavimo institucijos turi turėti 
teisę sudaryti tarpusavio susitarimus 
bendradarbiavimui reguliavimo srityje 
skatinti.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 73 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias duomenų laikymo metodus ir 
priemones bei laikytinų duomenų formatą 
ir turinį. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
pagal dabartinę pažangiąją patirtį 
nustatančias duomenų laikymo metodus ir 
priemones bei laikytinų duomenų formatą 
ir turinį. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Komisija turi užtikrinti, kad geroji patirtis būtų taikoma nustatant visų valstybių narių 
duomenų laikymo metodus.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 26 straipsnio 1 dalis keičiama taip: 
„1. Valstybės narės, kurios, po šios 
Direktyvos įsigaliojimo gali įrodyti, kad 
yra esminių problemų, susijusių su jų 
mažų izoliuotų sistemų eksploatavimu, 
gali prašyti leisti taikyti nuo atitinkamų 
IV, V, VI, VII skyrių, o izoliuotų 
mikrosistemų atveju – nuo III skyriaus 
nuostatų, susijusių su turimų pajėgumų 
atnaujinimu, modernizavimu ir plėtra, 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kurias 
joms gali nustatyti Komisija. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija apie 
šiuos prašymus praneša valstybėms 
narėms, laikydamasi konfidencialumo 
reikalavimų. Šis sprendimas 
paskelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. …“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnio 1 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; išbraukiamas 
tekstas „Šis straipsnis taip pat taikomas Liuksemburge“)

Pagrindimas

Pagrįsta teigti, kad dabar daugelio valstybių narių rinkos izoliuotos, sunku pasiekti tikrai 
konkurencingą tarpvalstybinę elektros energijos rinką, todėl turėtų būti taikomos nukrypti 
leidžiančios nuostatos, tačiau Liuksemburgas yra pačiame ES elektros energijos rinkos 
centre.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) 26 straipsnio 2 dalis keičiama taip: 
„2. Valstybė narė, kuri, po šios 
Direktyvos įsigaliojimo, dėl techninio 
pobūdžio priežasčių susiduria su 
esminėmis problemomis, atverdama kai 
kurių 21 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytų ne namų ūkio vartotojų ribotų 
grupių rinką, gali prašyti nuo šios 
nuostatos nukrypti leidžiančios 
nuostatos, kurią Komisija gali leisti 
taikyti ne ilgesnį kaip 12 mėnesių 
laikotarpį nuo 30 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos. Bet kuriuo atveju tokia 
nukrypti leidžianti nuostata nustoja 
galioti nuo 21 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytos datos.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnio 2 dalies formuluotę atitinkantis tekstas; terminas 
sutrumpinamas iki 12 mėnesių)

Pagrindimas

12 mėnesių valstybėms narėms turėtų būti pakankamas laikas techninėms problemoms įveikti.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) A priedo a punktas keičiamas taip: 
„a) turėtų teisę sudaryti su savo elektros 
energijos paslaugų tiekėju sutartį, 
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nustatančią:
- tiekėjo tapatybę ir adresą;
- numatomas paslaugas, siūlomus 
paslaugų kokybės lygius bei pirmojo 
prijungimo laiką;
- siūlomų priežiūros paslaugų tipus …;
- priemones, kuriomis galima gauti 
naujausią informaciją apie taikomus 
tarifus ir mokesčius už techninę 
priežiūrą;
- sutarties galiojimo laiką, paslaugų bei 
sutarties pratęsimo ir nutraukimo 
sąlygas; ar suteikiama teisė nutraukti 
sutartį neprivalant nieko mokėti;
- bet kokias kompensacijas ir sumokėtų 
pinigų grąžinimo tvarką, kuri taikoma 
jei nesilaikoma pagal sutartį teikiamos 
paslaugos kokybės lygio, įskaitant 
netikslių ir vėluojančių sąskaitų 
išdavimą; …
- metodą, kuriuo pradedama ginčų 
sprendimo tvarka, laikantis f punkto 
nuostatų; ir 
- informaciją apie vartotojų teises, į kurią 
įtraukta viskas, kad paminėta pirmiau, 
aiškiai nurodytą sąskaitose ir elektros 
bendrovių tinklalapiuose.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB A priedo a punkto formuluotę atitinkantis tekstas papildomas 
paskutine įtrauka)

Pagrindimas

Paslaugos kokybė ir skaidrumas yra būtinos teisės konkurencingoje rinkoje.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) A priedo b punktas keičiamas taip: 
„b) jiems būtų tinkamai pranešama apie 
bet kokius ketinimus pakeisti sutarties 
sąlygas, o informuojant apie šiuos 
ketinimus, jiems būtų pranešama apie jų 
teisę nutraukti sutartį. Paslaugų tiekėjai 
tiesiogiai, skaidriai ir suprantamai
praneša savo vartotojams apie visus 
mokesčių padidėjimus; ši informacija 
pranešama pakankamai anksti, ne vėliau 
kaip prieš vieną įprastą sąskaitų
pateikimo laikotarpį iki įsigaliojant 
mokesčių padidėjimui.  Valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai 
nutraukti sutartis, jei naujos sąlygos, 
apie kurias jiems pranešė elektros 
energijos paslaugų tiekėjas, jiems 
nepriimtinos;“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB A priedo b punkto formuluotę atitinkantis tekstas papildomas tekstu 
„skaidriai ir suprantamai“)

Pagrindimas

Konkurencingoje rinkoje skaidrumas būtinas.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) A priedo c punktas keičiamas taip: 
„c) gautų skaidrią nepriklausomą 
informaciją apie taikomas kainas ir 
tarifus bei apie standartines sąlygas, 
kiek tai susiję su galimybe valstybės 
narės ir Bendrijos lygmeniu prisijungti 
prie elektros energijos paslaugų ir jomis 
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naudotis;“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB A priedo c punkto formuluotę atitinkantis tekstas papildomas tekstu 
„valstybės narės ir Bendrijos lygmeniu“)

Pagrindimas

Ši informacija pagerins konkurenciją.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14d) A priedo d punktas keičiamas taip: 
„d) galėtų rinktis iš įvairių mokėjimo 
būdų, kad nebūtų diskriminuojami 
pažeidžiami vartotojai – tai apima iš 
anksto apmokėtus skaitiklius ir, kai reikia,
nemokamas tarifų skaičiavimo priemones. 
Bet kuris sąlygų skirtumas turi 
atspindėti tiekėjo išlaidas, susijusias su 
skirtingų mokėjimo sistemų taikymu. 
Bendros sąlygos turi būti sąžiningos ir 
skaidrios. Sąlygos paskelbiamos aiškia ir 
suprantama kalba. Vartotojai turi būti 
apsaugoti nuo nesąžiningų ar 
klaidinančių pardavimo metodų, 
įskaitant nesutartines prekiautojo 
daromas kliūtis;

Or. en

(Direktyvos 2003/54 EB A priedo d punkto formuluotę atitinkantis tekstas papildomas tekstu 
„kad nebūtų diskriminuojami pažeidžiami vartotojai – tai apima iš anksto apmokėtus 

skaitiklius ir, kai reikia, nemokamas tarifų skaičiavimo priemones“ ir „įskaitant nesutartines 
prekiautojo daromas kliūtis“)

Pagrindimas

Labiausiai reikia apsaugoti pažeidžiamus vartotojus.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14e) A priedo f punktas keičiamas taip: 
„f) gautų naudą, kurią teikia skaidri, 
paprasta ir nebrangi jų skundų 
nagrinėjimo tvarka. Taikant tokią 
tvarką, ginčai turi būti išsprendžiami per 
tris mėnesius, sąžiningai ir operatyviai, 
kai to reikia, turi būti taikoma pinigų 
grąžinimo ir (arba) kompensavimo 
sistema. Kai įmanoma, ši tvarka 
nustatoma atsižvelgiant į Komisijos 
rekomendacijoje 98/257/EB nustatytus 
principus;“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB A priedo f punkto formuluotę atitinkantis tekstas papildomas tekstu 
„per tris mėnesius“; variante lietuvių kalba žodis „sprendžiami“ keičiamas žodžiu 

„išsprendžiami“ )

Pagrindimas

Vartotojams turėtų atstovauti nuo nacionalinės reguliavimo institucijos, vyriausybės ir 
elektros energijos tiekėjų nepriklausoma įstaiga.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 

„h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
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kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei. 
Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis, kurie 
galėtų apimti duomenis apie energijos 
tiekimą tam tikroje vietovėje ir visas 
nacionalines ir Bendrijos priemones 
energijos vartojimo efektyvumui skatinti. 
Už duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei. 
Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus skatinama ekologiška elgsena ir didinamas vartotojo vaidmuo darant teigiamą įtaką 
rinkai.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas – šioje informacijoje 
galėtų atsispindėti energijos tiekimas tam 
tikroje vietovėje ir visos nacionalinės ir 
Bendrijos priemonės energijos vartojimo 
efektyvumui skatinti. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama. Iki 2015 m. visuose namų 
ūkiuose turėtų būti įrengti pažangūs 
skaitikliai.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus skatinama ekologiška elgsena ir didinamas vartotojo vaidmuo darant teigiamą įtaką 
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rinkai. Pažangūs skaitikliai rodo tiekėjui momentinį suvartojimą, o vartotoją informuoja apie 
momentinio suvartojimo kainą. Taip vartotojai galėtų sumažinti paklausą piko metu ir mažiau 
mokėti už energiją. Jeigu šiomis aplinkosaugos priemonėmis, kaip pageidaujama, bus 
padidintas efektyvumas (jos tam ir skirtos), vartotojai jas visiškai supras.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) A priedas papildomas šia dalimi: 
„Komisijos siūloma Europos energijos 
vartotojų teisių chartija sudaro Agentūros 
Komisijai siūlomų vartotojų apsaugos 
gairių pagrindą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB A priedą įtraukiamas naujas k punktas)

Pagrindimas

Europos energijos vartotojų teisių chartijoje atsižvelgiama į atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų ir socialinių partnerių požiūrius į vartotojų teises. Ji turi būti pripažįstama šioje 
direktyvoje.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) A priedas papildomas šia dalimi: 
„Kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiama 
pagal įstatymus veikianti nepriklausoma 
energijos vartotojų institucija. Ši 
institucija atstovauja vartotojams 
oficialiose konsultacijose dėl ES 
energetikos rinkos. Ji užtikrina, kad 
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galutiniai vartotojai būtų tinkamai 
apsaugoti vadovaujantis šios direktyvos 
nuostatomis, ir ypač privalo teikti 
nepriklausomas konsultacijas, patikimą 
informaciją, patarti klientams ir jiems 
atstovauti.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB A priedą įtraukiamas naujas l punktas)

Pagrindimas

Nors nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteiktos galios apsaugoti 
vartotojus, reikia, kad vartotojai turėtų ir savo oficialų atstovą. Nacionalinė reguliavimo 
institucija ir vartotojų institucija turi užtikrinti bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir 
nuoseklų abiems organizacijoms svarbių klausimų sprendimą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per [18 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per [12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
koreliacijos lentelę.

Or. en

Pagrindimas

12 mėnesių valstybėms narėms turėtų būti pakankamas laikas įgyvendinti šią direktyvą.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos taiko šias nuostatas nuo [18 mėnesių Jos taiko šias nuostatas nuo [12 mėnesių
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nuo paskelbimo]. nuo paskelbimo].

Or. en

Pagrindimas

12 mėnesių valstybėms narėms turėtų būti pakankamas laikas perkelti šią direktyvą.



PE402.516v01-00 68/71 PR\707408LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Jei nebus tinkamai funkcionuojančios elektros ir dujų rinkos, Europos Sąjungai bus 
itin sunku užtikrinti tiekimo saugumą, darnią, mažai anglies junginių išskiriančios 
energijos rinką ir visuotinį konkurencingumą.

2. Prieš ieškodami tinkamo tokios rinkos modelio turime paklausti savęs, „kodėl mes 
siekiame tokios permainos?“. Mums reikia šio pokyčio, kad vartotojai galėtų pirkti 
patraukliomis kainomis, kad būtų sudarytos vienodos veikimo galimybės visiems 
rinkos dalyviams, gamintojams ir vartotojams, kad būtų užtikrintos geresnės sąlygos 
investicijoms, kurios garantuotų tiekimo saugumą ir geresnes galimybes panaudoti 
atsinaujinančios energijos išteklius, be to, mums reikia sumažinti didžiųjų energetikos 
įmonių įtakos galią, kad VMĮ turėtų geresnę prieigą prie energetikos tinklo. Tam 
reikalingas dvejopas požiūris: geresnis elektros ir dujų rinkos reglamentavimas ir 
valdymas tinklo monopolijų veiklos ir rinkos modelio požiūriu; ir griežtas 
konkurencijos teisės taikymas siekiant sumažinti rinkos koncentraciją.

I. Vartotojų apsauga ir socialinis poveikis

3. Bet koks modelis, atrodo, numato energijos kainų didėjimą. ES PES įtaka, 
įsipareigojimas naudoti 20 % atsinaujinančios energijos išteklių ir vis nereguliaresnis 
naftos tiekimas už maždaug 100 dolerių už barelį kainą greičiausiai reikš, kad kainos 
didės.

4. Nors energijos trūkumas ir pažeidžiamų vartotojų apsauga yra nacionalinė 
kompetencija, tai turi labai aiškų ryšį su ES politika. ES turi nustatyti aiškų energijos 
trūkumo apibrėžimą ir reikalauti, kad valstybių narių planai dėl energijos trūkumo 
būtų pateikti Komisijai ir ji galėtų juos kontroliuoti.  Tačiau priemonės, naudojamos 
pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti, turi palaikyti ir veikti kartu su būtinomis atvirų 
ir konkurencingų rinkų sąlygomis. Mes turime užtikrinti, kad vartotojai, o ypač 
pensininkai, kurie negali susimokėti, nebūtų atskirti ir kad nebūtų neturtingų vartotojų 
diskriminacijos dėl kainų modelių. Geriausių rezultatų kovojant su kuro stoka galima 
pasiekti skatinant energijos vartojimo efektyvumo ir energijos taupymo priemones. 
Taip pat mes turime išsiaiškinti, kaip stiprinti šios direktyvos ir energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų ryšį. 

5. Jeigu kalbėsime apie vartotojų teises, tai šioje srityje reikia didesnio aiškumo. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) turi įgyvendinti, valdyti ir kontroliuoti 
šios Direktyvos priedą, o jį prižiūrėti turi naujoji Europos reguliavimo institucija. 
Paslaugų kokybė turi būti pagrindinė elektros įmonių atsakomybė. Už priedo 
įgyvendinimo stoką turi būti nustatytos aiškios sankcijos, įskaitant licencijos ar jos 
atitikmens atėmimą nacionaliniu lygmeniu.  Pasiūlytoji Europos energijos vartotojų 
chartija turėtų veikti pagal elektros ir dujų direktyvas, taip įgaudama juridinės 
reikšmės. Pagal įstatymus veikianti energijos vartotojų institucija turi būti įkurta 
kiekvienoje valstybėje narėje.
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II. Koks turi būti energetikos modelis?

6. Visiškas nuosavybės išskaidymas yra vienintelis modelis, galintis suteikti 
pasitikėjimo ir saugumo konkurentams, kurie nori įeiti į rinką ir kurie bijo iškilsiančių 
interesų konfliktų.

7. Visada yra nesąžiningos diskriminacijos galimybė, kai įmonė susijusi su 
konkurencinga ir monopoline veikla. Tačiau tai turi būti glaudžiai susiję su didesniu 
skaidrumu, tinklų operatorių koordinavimu, rinkos taisyklių suderinimu ir šalių 
taisyklių, įskaitant konkurencingumo politiką, suartinimu. 

8. Komisija savo pasiūlymu pagal nuosavybės išskaidymo principą nereikalauja 
valstybei priklausančių perdavimo sistemų privatizavimo.

9. Nepriklausomo sistemų operatoriaus modelis, kai įmonė gali turėti savo nuosavybėje, 
tačiau negali valdyti elektros tinklų, skatina biurokratiją ir brangią kontrolę, todėl tai 
nėra perspektyvi visos nuosavybės išskaidymo alternatyva.

a) Investicijos

10. Valstybių narių patirtis rodo, kad visos nuosavybės išskaidymas lemia didesnes 
investicijas ir geresnę tinklo eksploataciją.

11. Pagal reglamentą reikalaujamas dešimties metų investicijų planas turi užtikrinti, kad 
būtų sukurtos ilgalaikės strategijos, kuriose pirmenybė teikiama vartotojų, o ne 
akcininkų poreikiams. Tokia investicijų strategija turi užtikrinti pakankamą 
kvalifikuotą darbo jėgą įsipareigojimams dėl paslaugų vykdyti. Ją turi patvirtinti ir 
kontroliuoti nacionalinės reguliavimo institucijos, o prižiūrėti naujoji Europos 
reguliavimo agentūra. Investicijų planuose turi būti atsižvelgta į būtinus atlikti darbus 
kuriant Europos tinklą.

b) Atsinaujinanti energija ir necentralizuota gamyba

12. Visos nuosavybės išskaidymo modelis užtikrins geresnį atsinaujinančių energijos 
šaltinių patekimą į tinklus, tačiau mes turime eiti tolyn ir užtikrinti, kad atsinaujinanti 
energija ir mikrogamyba turėtų patekimo į tinklus pirmenybę, išskyrus tuos atvejus, 
kai dėl techninių balansavimo problemų to padaryti neįmanoma.

13. Mes turime užtikrinti, kad energija žmonėms būtų grąžinama palaikant vietinės ir 
mažos gamybos, taip pat vietines bendras šilumos ir elektros energijos jėgaines. Tai 
pareikalaus didelių investicijų į pajėgius tinklus. Šiuo metu vertikaliai integruotos 
įmonės neskatinamos tokioms investicijoms, nes jos dažniausiai nestato ar 
nekontroliuoja tokių vietinių gamybos jėgainių.

14. Perdavimo tinklų modernizavimas yra svarbiausias klausimas siekiant plėsti 
necentralizuotą gamybą ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą. Direktyva turi 
užtikrinti rajoninių sistemų skatinimą.
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III. Įgyvendinimas ir reguliavimo institucijos

15. Komisija turi griežtai užsiimti tomis valstybėmis narėmis, kurios neįgyvendino 
dabartinių direktyvų. Kontrolė ir aiškios sankcijos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad 
kitas modelis būtų sėkmingas, tai ypač taikytina energijos tinklams, kurie yra 
natūralios monopolijos.

16. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti visiškai nepriklausomos nuo 
vyriausybės ir pramonės, o minimalūs jų galių suderinimo standartai turi būti sukurti 
nustatant bendras taisykles dėl skaidrumo ir atskaitomybės. Be to, jos turi būti 
įpareigotos užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl tarptautinių investicijų būtų 
atsižvelgta į Europos vartotojų poreikius.

17. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti galimybes nustatyti priemones, 
kuriomis būtų skatinama konkurencija, be to, jos turi būti atsakingos už smarkiai 
rinkoje dominuojančių įmonių peržiūrą. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turi 
būti suteiktos priemonės siekti konkurencingesnių rezultatų, glaudžiai 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir ES kartelinėmis institucijomis, ir joms turi būti 
suteiktos teisės sudaryti susitarimus su kitomis ES ir nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis (pvz., dėl bendro naudojimosi duomenimis).

18. ES teisės aktuose turi būti aiškiai nustatyti politiniai nacionalinių reguliavimo 
institucijų tikslai ir tikslios jų pareigos bei teisės, į kurias būtų įtraukta galia nustatyti 
ar patvirtinti tinklų prieigos tarifus ir jiems nustatyti taikomus metodus. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi turėti teisę gauti susijusią informaciją iš dujų ir elektros 
įmonių, teises taikyti veiksmingas sankcijas, atitinkamas teises atlikti tyrimus ir 
pakankamas ginčų sprendimo teises.

19. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti skatinamos išnaudoti kainų ribos 
nustatymo teisę nekonkurencingose rinkose tam tikru ir ribotu laikotarpiu, kai 
valstybės narės lėtai įgyvendina ES įstatymus, kad vartotojai liktų apsaugoti nuo 
piktnaudžiavimo veikimo rinkoje taisyklėmis. Komisijos įgaliotosios institucijos turi 
siekti panaikinti reguliuojamus tarifus, mažesnius nei rinkos, nes jais žlugdoma 
konkurencija, ypač tarp svarbiausių energijos vartotojų ES.

20. Komisija siūlo keletą nuostatų, kuriomis būtų suteiktos teisės Komisijai priimti 
privalomas gaires taikant komitologiją. Tačiau teisėkūros galios, jei reikia, turi būti 
suteikiamos bendru sprendimu, o ne taikant komitologiją, kad nebūtų pažeistos 
Europos Parlamento galios.

IV. Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(Agentūra)

21. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų dubliavimosi, turi būti nustatytos aiškios nacionalinių ir 
Europos reguliavimo institucijų pareigos. Reguliavimo institucija turi prižiūrėti visas 
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šioje Direktyvoje nustatytas sąlygas, skirtas nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 
Nevykdant Direktyvoje nustatytų taisyklių turi būti taikomos aiškios sankcijos.  
Pasiūlytos Europos reguliavimo agentūros teisės ir nepriklausomybė turi būti 
užtikrinta nustatant atsiskaitomybę Europos Parlamentui.

22. Reikia pripažinti, kad tarptautinių klausimų srityje yra reglamentavimo spraga, ir turi 
būti geriau sujungtos Europos rinkos dalys.  Todėl sveikintinas pasiūlymas suteikti 
Agentūrai teisę nuspręsti dėl išimčių jungiamosioms linijoms ir dėl išimčių, jei 
infrastruktūra sukurta daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje. Jei nacionalinės 
reglamentavimo institucijos negali pasiekti susitarimo dėl atitinkamos 
reglamentuojančios tvarkos, Europos agentūra gali pašalinti pagrindinių linijų 
paraiškas dalyvauti konsultacijose su atitinkamomis institucijomis. Išlaidos turi atitekti 
vartotojui pagal reguliuojamą ir skaidrią sistemą. Agentūra turi atlikti aktyvesnį 
vaidmenį reguliuojant tarptautinius klausimus.

V. Regioninės elektros rinkos

23. Pagaliau mūsų tikslas turi būti dirbti vykdant tinkamus, aiškius ir svarbius žingsnius ir 
sukurti vieną Europos elektros tinklą. Turi būti aiškiai suformuluota, kad tai turi būti 
pasiekta vykdant visiškos nuosavybės išskaidymą ir nesvarstant alternatyvaus 
modelio.

24. Siekiant užtikrinti šios veiklos įgyvendinimą PSO turi būti pateiktas aiškus planas ir 
grafikas. Turi būti nustatyta PSO ir reguliavimo institucijų galių pusiausvyra. Iš esmės 
reguliuojančios institucijos yra kompetentingesnės komercinės veiklos taisyklių, 
pavyzdžiui, balansavimo ar perkrovos taisyklių, nustatymo srityje, o už technines 
taisykles būtų atsakingi PSO. ES tinklo kodekso sukūrimas užtikrintų, kad regioninės 
rinkos nenutols viena nuo kitos.

25. Siekiant sklandžiai integruotos rinkos platesniu Europos kontekstu labai svarbu 
nustatyti regionus ir skatinti regioninį bendradarbiavimą. Taip pat labai svarbu 
sujungti „energijos salas“, pavyzdžiui, Baltijos šalis, kurios nėra prijungtos prie ETSO 
(Europos perdavimo sistemos operatorių asociacija) tinklo. Mums reikia stimulo 
kovoti su trukdžiais, dėl kurių vėluojama kuriant naują energijos importo ir eksporto 
infrastruktūrą. Todėl Agentūra turi veikti atsižvelgdama ir į regioninę dimensiją.

VI. Trečiosios šalies nuosavybė

26. Energija yra neabejotinai ta sritis, kurioje nacionaliniai ir Europos interesai, ypač 
tiekimo saugumo požiūriu, turi būti laikomi svarbiausiais. Reikia išsamesnio 
paaiškinimo, kaip ši sąlyga paveiks dabartines trečiųjų šalių investicijas į ES 
perdavimo sistemas; kokie bus apribojimai investicijų fondui superkant atimamas dėl 
nuosavybės išskaidymo infrastruktūras. Pranešėja turi pabrėžti, kad jos propaguojamas 
infrastruktūros nuosavybės variantas turėtų būti valstybės valdomas kontrolinis akcijų 
paketas.


