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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

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

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

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

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

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

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

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

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

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos 
mainų tinklo sąlygų
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0531),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0320/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir 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.

(pateikta Komisijos) Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2c straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomas 
technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus;

a) 2e straipsnyje minimas nuomones ir
rekomendacijas dėl gairių projekto bei 
kodeksų projektus;

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas skirtas priderinti tekstui prie 
naujos procedūros.
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Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2c straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas vadovaujantis 2eb straipsniu 
parengtas kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas  skirtas priderinti tekstui prie 
naujos procedūros.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2c straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta 
šioms sritims:

Išbraukta.

a) saugumo ir patikimumo taisyklės:
b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;
c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;
d)sąveikos taisyklės;
e)operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;
f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;
g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės;
i) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;
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j) suderintojo perdavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės, įskaitant 
kainų skirtingose vietovėse signalų ir 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomos finansinio kompensavimo 
sistemos taisykles;
k)elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas skirtas priderinti tekstui prie 
naujos procedūros.

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2c straipsnio 6 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

6. Komisijai paprašius Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pataria Komisijai priimant gaires, 
kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Išbraukta.

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2ba (naujo), 2 bb (naujo) ir 2 bc (naujo) straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas  
skirtas priderinti tekstui prie naujos procedūros.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2d straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių
taisyklių ir veikimo rinkoje kodekso 
projektą, 10 metų investavimo planą ir 
metinę veiklos programą, įskaitant 
informaciją apie konsultacijų procesą, ir 
įteikia agentūrai.

Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia savo nuomones 
ir rekomendacijas dėl gairių ir kodekso 
projekto, taip pat parengia 10 metų 
investavimo planą ir metinę veiklos 
programą, įskaitant informaciją apie 
susijusius konsultacijų procesus, ir įteikia 
agentūrai.

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas yra skirtas priderinti tekstą 
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prie naujos procedūros.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2e straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodekso parengimas bei įvertinimas

Gairės ir kodeksai

1. Pasitarusi su agentūra Komisija gali 
paraginti Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laikotarpį parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardytoms sritims skirtas taisykles, jeigu 
Komisija mano, kad tokios taisyklės 
reikalingos veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti.

1. Komisija gali įgalioti Agentūrą parengti 
gaires ir patvirtinti kodeksus, skirtus 
techninėms bei rinkos taisyklėms 
suderinti, siekiant palengvinti rinkos 
integraciją.

2. Agentūra Komisijai pateikia tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jeigu ji mano, kad:

2. Gairėmis ir kodeksais gali būti 
reglamentuojami šie klausimai:

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

a) saugumo ir patikimumo taisyklės;

b)Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;

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

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:

d) sąveikos taisyklės;

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;
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taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;

b)Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.

g) tarptautinės vienos dienos rinkų 
taisyklės su suderintais konkurso 
paraiškų pateikimo galutiniais terminais;

Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

h) prekybos taisyklės, užtikrinančios 
antrinių rinkų, skirtų tarptautinėms 
perdavimo teisėms ir perdavimo teisių 
saugumui, plėtrą;

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.

i) skaidrumo taisyklės;

j) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

k) suderintojo perdavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės, įskaitant 
kainų skirtingose vietovėse signalų ir 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomos finansinio kompensavimo 
sistemos taisykles;

l) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

Pagrindimas.

Gairės ir kodeksai palengvintų konkurencingų rinkų plėtrą ir suderintų techninių bei rinkos 
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taisyklių pagalba užtikrintų rinkos integraciją. Šios taisyklės privalo tarnauti rinkos 
interesams optimizuojant pajėgumų skyrimą, plėtojant dienos prieš rinkos susiejimą ir(arba)
padalijimą, optimizuojant tarptautinių dienos prieš ir vienos dienos rinkų egzistenciją ir t.t.
Pirmiausiai reikėtų nustatyti pagrindines taisykles ir principus, o kodeksuose būtų 
pateikiamos šių principų detalesnės nuostatos.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2ea straipsnis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

2ea straipsnis
Gairių kūrimas

1. Pasitarusi su Agentūra Komisija 
parengia metinį prioritetų sąrašą, ir 
nurodo svarbiausias klausimus susijusius 
su elektros energijos vidaus rinkos plėtra.
2. Atsižvelgdama į prioritetų sąrašą, 
Komisija gali įgalioti Agentūrą ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius sukurti gairių 
projektą, kuriame būtų nustatomi 
pagrindiniai, aiškūs ir objektyvūs taisyklių 
suderinimo principai, o tai padėtų plėtoti 
konkurencingą integruotą rinką.
3. Kurdama šių gairių projektą, Agentūra 
privalo  ne trumpiau nei du mėnesius 
išsamiai, atvirai ir skaidriai konsultuotis 
su Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklu (ENTSO) bei kitais 
suinteresuotaisiais rinkos dalyviais.

4. Agentūra, remdamasi konsultacijų 
rezultatais, baigia rengti gairių projektą 
ne vėliau nei per du mėnesius nuo 
konsultacijų laikotarpio pabaigos. Ji 
viešai paskelbia visas gautas pastabas ir 
paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta 
galutiniame gairių projekto variante arba 
pagrindžia jų atmetimą.
5. Agentūra galutinį gairių projekto 
variantą perduoda Komisijai ir Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklui 
(ENTSO) bei kitiems susijusiems 
dalyviams ir laukia jų nuomonės, kuri turi 
būti pareikšta ne vėliau kaip praėjus 
vienam mėnesiui nuo gairių projekto 
gavimo datos. Jei nors viena pateikta 
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nuomonė yra neigiama, Agentūra 
perduoda galutinį gairių variantą 
Reguliavimo valdybai, kuri nurodo 
visapusiškai pagrįstas priežastis, jeigu 
atitinkama nuomonė priimama arba 
atmetama.
6. Komisija įvertina, ar galutiniame gairių 
variante nustatomi pagrindiniai, aiškūs ir 
objektyvūs pricipai taikomi suderintoms, 
konkurencingą ir integruotą rinką bei 
konsultavimosi proceso sąžiningumą 
reglamentuojančioms taisyklėms.  
7. Jeigu Komisija nusprendžia, kad 
Agentūrai pateiktas galutinis gairių 
variantas sudaro tinkamą pagrindą, 
gairės perduodamos 13 straipsnio 1 dalyje 
minimam komitetui galutinai patvirtinti 
vadovaujantis 13 straipsnio 2 dalyje 
minima tvarka.

Pagrindimas.

Norint priimti sprendimus dėl rinkos plėtros prioritetų būtina, kad pasitarusi su Agentūra 
Komisija parengtų prioritetų sąrašą. Vėliau, prie šio sąrašo būtina parengti gaires, kuriose 
būtų numatomi pagrindiniai principai susijusiais klausimais, siekiant suderinti taikomas 
taisykles. Tik tinkamu pagrindu rengiant prioritetų sąrašą ir gaires bus galima tinkamai 
sukurti kodeksus.

Šis pakeitimas pakeistų Reglamento 1288/2003 2e straipsnio tekstą.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2eb straipsnis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

2eb straipsnis
Kodeksų kūrimas

1. Patvirtinus gaires remiantis 2ea 
straipsnyje numatyta tvarka, Komisija 
įgalioja ENTSO per šešių mėnesių 
laikotarpį parengti kodeksų projektą, 
visiškai atitinkantį gairėse numatytus 
principus.
2. Rengdami šių kodeksų projektą 
ENTSO pradiniu etapu išsamiai bei 
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atvirai ir skaidriai konsultuojasi su visais 
atitinkamais rinkos dalyviais ir visus 
suinteresuotuosius rinkos dalyvius privalo 
nuolat informuoti apie projekto kūrimą, 
bei visapusiškai į jį įtraukti.
ENTSO perduoda kodeksų projektą 
Agentūrai, tolimesnėms konsultacijoms 
vykdyti.
5. Agentūra ne trumpiau nei du mėnesius 
atvirai ir skaidriai vykdo išsamias 
konsultacijas dėl kodeksų projekto.
6. Remiantis konsultacijomis Agentūra 
turi pateikti galutinį kodeksų projekto 
variantą ne vėliau kaip per du mėnesius 
nuo konsultavimosi laikotarpio pabaigos.
Ji viešai paskelbia visas gautas pastabas ir 
paaiškina kokiu būdu į juos buvo 
atsižvelgta galutiniame kodeksų projekto 
variante arba pagrindžia jų atmetimą.
7. Agentūra pateikia galutinį kodeksų 
projekto variantą Komisijai, o pastaroji 
įvertina jų suderinamumą su gairėmis.
8. Komisija įvertina kodeksų projekto 
atitiktį gairių principams, kurios buvo 
patvirtintos remiantis 2ea straipsnio 
nuostatomis.
8. Komisija taip pat įvertina ar kodeksai 
padės plėtoti konkurencingą ir integruotą 
rinką. Jeigu Komisija pateikia neigiamą 
nuomonę, ji įgalioja ENTSO taisyti 
kodeksų projektą.
9. Komisija įvertina kodeksų taikymą savo 
iniciatyva, esant Agentūros prašymui arba 
rekomendavus atitinkamiems 
suinteresuotiesiems rinkos dalyviams. Kai 
Komisija nustato, kad patvirtintas 
kodeksas nėra taikomas, ji pateikia 
kodeksą 13 straipsnio 1 dalyje minimam 
komitetui ir vadovaujantis 13 straipsnio 2 
dalyje nurodyta tvarka atliekamas jo 
persvarstymas.
10. Tokia pati tvarka taikoma atnaujinant 
kodeksus.
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Pagrindimas.

Žr. siūlomo 2 ea straipsnio pagrindimą.

Labai svarbu, kad kodeksai visiškai atitiktų gairėse nustatytas taisykles ir principus. Be to, 
norint užtikrinti kodeksų atitikimą poreikiams, gyvybiškai svarbios yra išsamios konsultacijos 
su rinkos dalyviais bei jų dalyvavimas. Atnaujinant jau egzistuojančius kodeksus ryšium su 
technologiniai pokyčiais ar patobulintais procesais, taikoma tokia pati procedūra (žr. 10§).

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2f straipsnis, 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

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

1.Atlikdama užduotis Agentūra
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai su visais 
suinteresuotaisiais rinkos dalyviais; turi 
būti konsultuojamasi su elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėmis, 
vartotojais, sistemos naudotojais, 
paskirstymo sistemos operatoriais, įskaitant 
atitinkamas (sektoriaus) asociacijas, 
technines institucijas ir suinteresuotųjų 
šalių forumus.

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas  skirtas priderinti tekstui prie 
naujos procedūros.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2f straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

3. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, prieš priimdamas
metinę veiklos programą ir 2c straipsnio 1 
ir 3 dalyse nurodytas technines taisykles 
bei veikimo rinkoje kodeksą, nurodo 
konsultuojantis gautas pastabas ir kaip į jas 
buvo atsižvelgta. Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 

3. Prieš priimdama gaires ir kodeksus, 
Agentūra nurodo konsultuojantis gautas 
pastabas ir kaip į jas buvo atsižvelgta.
Agentūra nurodo priežastis, dėl kurių į 
pastabas nebuvo atsižvelgta.
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nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas 
nebuvo atsižvelgta.

Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas skirtas priderinti tekstui prie 
naujos procedūros.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

6 straipsnis, 2a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Reguliavimą atliekančios institucijos gali 
atsižvelgti į pajamas tvirtindamos tinklų 
tarifų apskaičiavimo metodologiją ir 
(arba) vertinant, ar tarifus reikėtų keisti.

Pagrindimas.

Grąžinama nuostata, kuri buvo išbraukta Reglamente 1228/2003.  

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

8 straipsnis, pavadinimas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

Gairės Gairės susijusios su tarpvalstybinių 
elektros energijos srautų perdavimo 
sistemos operatorių abipusiškai 
taikomomis finansinio kompensavimo 
priemonėmis  

Pagrindimas.

Antraštės pakeitimas siekiant išvengti painiavos su 2e straipsnyje minimomis gairėmis.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

8 straipsnio 3 dalies h punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003)

h) išsami informacija, susijusi su 2c
straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

h)išsami informacija, susijusi su 2e
straipsnyje išvardytais klausimais.
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Pagrindimas.

Žr. siūlomų 2e, 2ea ir 2eb straipsnių pagrindimą. Šis pakeitimas  skirtas priderinti tekstui prie 
naujos procedūros.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

1. Pranešėjas teigiamai vertina trečiąjį Europos Sąjungos energijos rinkos liberalizavimo 
paketą, nes jame pateiktas, pranešėjo nuomone, išbaigtas ir išsamus teisėkūros 
pasiūlymas, kuriame dauguma Europos Parlamento 2007 m. birželio mėn. priimtų 
rekomendacijų buvo įtrauktos į pasiūlymus.

2. Dėl šių priežasčių jis pritaria stipresnėms ir savarankiškesnėms reguliavimo 
institucijoms, skaidresnei rinkai, tobulesniam bendradarbiavimui Europos lygiu tarp 
nacionalinių reguliavimo institucijų, tarp perdavimo sistemos operatorių, tolesniam 
tinklų sujungimo pajėgumų tarp valstybių narių tobulinimui; veiksmingiausia viso to 
pasiekimo priemone pripažįsta nuosavybės atskyrimą, tačiau mano, kad tai ne 
vienintelė priemonė, skatinanti investicijas ir šalinanti naujų sektoriaus dalyvių 
diskriminaciją.

3. Jis taip pat pritaria Europos reguliavimo institucijos steigimo siūlymui, tačiau 
susilaiko naujo organo struktūros ir sprendimų priėmimo įgaliojimų klausimais.

4. Pasiūlymo dėl Reglamento dėl tarpvalstybinių elektros energijos mainų klausimu 
pranešėjas mano, kad pagrindinė teisėkūros problema – dabartinis skirtingų veikėjų 
kompetencijos sričių paskirstymas, susijęs su painiu ir labai sudėtingu sprendimų 
priėmimo procesu. Šiuo dokumentu pranešėjas kelia pagrindines susirūpinimą 
keliančias problemas būtent dėl šio pasiūlymo.

Atsakomybės sistema

5. Kaip anksčiau jau buvo minėta, pranešėjas mano, kad pagrindinė šio dokumento 
problema – Komisijos pasiūlymu dėl Reglamento dėl tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų nustatoma atsakomybės sistema neatitinka realaus ir natūralaus 
kompetencijos sričių padalijimo nacionaliniu lygiu, nes perdavimo sistemos 
operatoriams yra suteiktos pusinės reguliavimo galimybės, o reguliavimo agentūrai 
skiriamas tik patariamojo organo vaidmuo.

6. Jis mano, kad kelios iš vienuolikos užduočių, kurias perdavimo sistemos operatoriai 
(angl. TSO) turi įgyvendinti, turi būti perduotos reguliavimo institucijoms.

7. Nors pranešėjas techninių kodeksų kūrimo klausimu ir pritaria Komisijos idėjai taikyti 
principą „iš apačios į viršų“, nes TSO yra geriausiai tai daryti pritaikyta ir tiesiogiai 
suinteresuota Europos lygmeniu paprastinti ir vienodinti šias taisykles institucija, jis 
mano, kad kitiems kodeksams, pvz., susijusiems su prekybos ir rinkos skaidrumu, turi 
būti taikomas kitas principas, kuriuo remiantis agentūra, kaip nepriklausoma 
institucija, turi būti atsakinga už gairių rengimą, glaudžiai bendradarbiaudama su 
rinkos dalyviais ir, minėti nereikėtų, su TSO, ir už jų priėmimą.
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8. Be to, savanoriškas anksčiau minėtų kodeksų ir taisyklių įgyvendinimo pobūdis kelia 
klausimų, pvz., ar gairės suteiks dabartinei TSO bendradarbiavimo sistemai bent kiek 
pridėtinės vertės Europos lygmeniu. Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad kai kurios 
taisyklės ir kodeksai, kurie bus sukurti įgyvendinant šį Reglamentą, turi būti 
privalomojo pobūdžio.

9. Apibendrindamas pranešėjas mano, kad agentūra, greta priskiriamų jai rinkos kodeksų 
rengimo ir priėmimo funkcijų, o ne TSO turi būti atsakinga už suinteresuotų asmenų 
konsultavimą pagal nacionaliniu lygmeniu veikiantį procesą.

Agentūra

10. Pranešėjas yra informuotas apie Europos reguliavimo agentūrai suteiktų įgaliojimų 
apribojimus, kuriuos nustatė Komisijos teisės tarnyba. Tačiau jis laikosi nuomonės, 
kad įgaliojimų sistemoje daugelis nesusipratimų ir daug painiavos kyla būtent dėl 
kompetencijos stokos. Dėl šios priežasties pranešėjas pageidautų, kad komitetas 
prašytų Parlamento teisės tarnybos ištirti, ar Europos Parlamento 2007 m. birželio 
mėn. rezoliucijos dėl energijos rinkų liberalizavimo nustatyta tvarka negalėtų būti 
išplėsti Agentūros įgaliojimai, siekiant jai suteikti galimybes teikti galutinius 
sprendimus dėl reguliavimo.

11. Jeigu tai būtų neįmanoma, pranešėjas manytų, kad Parlamentas turi apsvarstyti, ar 
pagal siūlomą modelį bus išspręstos problemos, kurios dabar kyla tarp nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kai siekiama bendro požiūrio, ir ar jis galėtų būti taikomas 
kaip tarpinis žingsnis, siekiant sukurti tikrą Europos reguliavimo instituciją.

12. Neseniai Europos Parlamentas išreiškė pageidavimą steigti Europos nacionalinių 
reguliavimo institucijų organą, kuriam būtų suteikti įgaliojimai priimti sprendimus 
valstybių narių tarpvalstybiniais klausimais, o nacionalinės reguliavimo institucijos 
liktų atsakingos už klausimus, susijusius su valstybės narės teritorijoje kylančiomis 
vidaus problemomis. Nacionalinės reguliavimo institucijos atsiduria, kaip dabar mes 
matome, aklavietėje, kuriai užkirsti kelią siekė Parlamento pozicija; dėl šių priežasčių 
dabar parengtu Komisijos pasiūlymu Agentūrai suteikiami įgaliojimai spręsti 
dabartinius ir galimus sunkumus. Pranešėjas mano, kad nepriklausoma ir turinti 
pakankamai galių Agentūra skatins veiksmingesnį ir skaidresnį ES energijos 
reguliavimą.

13. Pranešėjui taip pat kelia susirūpinimą ERGEG (liet. Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė) likvidavimo įtaka nepriklausomumui, nes Agentūra, kaip dabar 
siūloma, bus pernelyg priklausoma nuo Europos Komisijos.

Reikalavimų atskyrimas pagal Europos perdavimo sistemos operatorių tinklą

14. Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą įteisinti dabartinę perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimo sistemą, siekiant skatinti integraciją Europos 
lygiu ir visiškai suvienodinti 27 valstybių narių technines taisykles.
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15. Kad ENTSO (liet. Europos perdavimo sistemos operatorių tinklas) modelis tinkamai 
veiktų, nepaisant kiekvienoje valstybėje narėje nustatytų skirtingų lygių, t. y. TSO 
arba ISO atskyrimo, pranešėjas mano, kad turi būti užtikrintos vienodos kiekvieno 
ENTSO perdavimo sistemos operatoriaus pareigos ir nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo.

Investicijos

16. Komisijos pasiūlymai dėl TSO 10 metų investicijų plano atitinka dabar galiojančius
valstybių narių įsipareigojimus, todėl pranešėjas teigiamai vertina tikslą įtraukti į juos 
Europos metmenį, ypač valstybių narių perdavimo pajėgumų tobulinimą ir gerinimą.

17. Tačiau svarbu, kad šį planą reguliavimo institucija tvirtintų, o net tik peržiūrėtų.

Skaidrumas

18. Pranešėjas įsitikinęs, kad reguliavimo institucija, konsultuodamasi su TSO, skaidrumo 
taisykles turėtų kurti, o ne tik jas peržiūrėtų Agentūra. Nors ir teigiamai vertina gairių 
kūrimą ES lygiu, jis pageidautų, kad šių gairių svarbiausios nuostatos taptų 
privalomos.

19. Jis taip pat norėtų pabrėžti, kad kai kuriose Reglamento vietose skaidrumas yra 
painiojamas su priežiūra ir ataskaitų teikimu, todėl pageidautų šiame pranešime jas 
atskirti.

Vienodinimas

20. Pranešėjas mano, kad pasiūlyme prioritetas vienodinimui nėra teikiamas. 27 skirtingų 
reguliavimo sistemų galiojimas yra viena iš pagrindinių kliūčių energijos rinkoms 
integruotis. Todėl pranešėjas mano, kad savanoriškas techninių ir rinkos taisyklių 
vienodinimo pobūdis yra nepakankamas, siekiant įveikti esančias valstybių narių 
tarpvalstybinės prekybos kliūtis, kylančias dėl nepakankamos integracijos. Dėl šių 
priežasčių jis mano, kad techninių kodeksų ir reguliavimo sistemų vienodinimas turi 
būti vienas iš pagrindinių paketo tikslų.

Regioninės rinkos

21. Pranešėjas teigiamai vertina kaip žingsnį integracijos link regioninių rinkų kūrimo 
nuostatų įtraukimą į reglamentus ir direktyvas. Iš tiesų, dabartinė pažanga šioje srityje 
ir jau sukurtos rinkos, pvz., Šiaurės Europos rinka, gali sudaryti tvirtą pagrindą lyginti 
skirtingus modelius ir galbūt pritaikyti kai kurias iš šių patirčių ES lygiu.

Sujungimo lygiai

22. Pranešėjas teigiamai vertina specialių koordinatorių, kurie būtų atsakingi už delsiančių 
valstybių narių pagrindinius keturis sujungimo projektus, skyrimą. Jis mano, kad, 
tarpininkaudami tarp visų veikėjų ir suinteresuotų šalių, jie gali skatinti šiuos procesus.
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23. Žinoma, šie atskiri atvejai, nors ir svarbūs, yra tik maža problemos dalis, o daugelis 
politinių, techninių ir administracinių valstybių narių pajėgumų jungimo kliūčių vis 
dar išlieka visoje Europoje, net ir ten, kur šie projektai yra ekonomiškai ir techniškai 
įgyvendinami.


