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Pakeitimas 1
Laurence J.A.J. Stassen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos ir 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektorių konvergencijos rezultatas, ir kad 
reikia skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete; prašo Komisijos imtis reikiamų 
veiksmų nuosekliam ir veiksmingam 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
diegimui ir veikimui užtikrinti;

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos ir 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektorių konvergencijos rezultatas, ir kad 
reikia skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete;

Or. nl

Pakeitimas 2
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos ir 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektorių konvergencijos rezultatas, ir kad 
reikia skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete; prašo Komisijos imtis reikiamų 
veiksmų nuosekliam ir veiksmingam 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra didėjančio 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektoriaus vaidmens energetikos 
sektoriaus tinklo valdyme rezultatas, ir kad 
reikia skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą ir sąveikas, pvz., 
susijusius su veiksmingu radijo spektro 
naudojimu visoje Europoje ir su 
pažangiosiomis energetikos funkcijomis 
decentralizuotose energijos tiekimo 
sistemose; prašo Komisijos imtis reikiamų 
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diegimui ir veikimui užtikrinti; veiksmų nuosekliam ir veiksmingam 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
diegimui ir veikimui užtikrinti; susirūpinęs 
pažymi dėl tokių sąveikų kylančius rimtus 
klausimus dėl duomenų apsaugos ir 
privatumo, didėjančių tarifų ir kad 
energetikos tinklo operatoriai gali būti 
tokioje padėtyje, kai jie turi pirkti 
duomenis iš telekomunikacijų bendrovių, 
kad galėtų laikytis pagrindinio savo 
įsipareigojimo – paleisti, prižiūrėti ir 
tobulinti efektyvią elektros energijos 
tiekimo sistemą; pabrėžia, kad pažangiųjų 
elektros energijos tinklų verslo modelyje 
elektros energijos operatoriai privalo 
prisiimti pagrindinę atsakomybę;

Or. en

Pakeitimas 3
Gaston Franco

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos ir 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektorių konvergencijos rezultatas, ir kad 
reikia skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete; prašo Komisijos imtis reikiamų
veiksmų nuosekliam ir veiksmingam 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
diegimui ir veikimui užtikrinti;

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos ir 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektorių bendradarbiavimo rezultatas, ir 
kad reikia skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete; prašo Komisijos parengti 
reikiamas rekomendacijas nuosekliam ir 
veiksmingam pažangiųjų elektros energijos 
tinklų diegimui ir veikimui užtikrinti;

Or. fr
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Pakeitimas 4
Bernd Lange

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos ir 
informacinių ryšių technologijų (IRT) 
sektorių konvergencijos rezultatas, ir kad 
reikia skatinti tolesnį šių sektorių
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete; prašo Komisijos imtis reikiamų 
veiksmų nuosekliam ir veiksmingam 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
diegimui ir veikimui užtikrinti;

1. pažymi, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai yra energetikos sektoriaus 
ir vis svarbesniu tampančio informacinių 
ryšių technologijų (IRT) sektoriaus
konvergencijos rezultatas, ir kad reikia 
skatinti tolesnį šių sektorių 
bendradarbiavimą, pvz., susijusį su 
veiksmingu radijo spektro naudojimu 
visoje Europoje ir su pažangiosiomis 
energetikos funkcijomis ateities daiktų 
internete; prašo Komisijos imtis reikiamų 
veiksmų nuosekliam ir veiksmingam 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
diegimui ir veikimui užtikrinti;

Or. de

Pakeitimas 5
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pažangiaisiais elektros 
energijos tinklais atveriamos durys 
naujoms plataus masto poveikį turinčioms 
prietaikoms: suteikiančioms galimybę į 
tinklą saugiai integruoti daugiau 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių (angl. 
RES), elektra varomų transporto 
priemonių ir paskirstytųjų generatorių; 
efektyviau ir patikimiau tiekiančioms 
energiją, užtikrinant reagavimą į 
paklausą ir visapusišką pajėgumų 
kontrolę bei stebėseną; naudojančioms 
savaiminį elektros energijos tiekimo tinklo 
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pertvarkymą, kad būtų išvengta darbo 
trikdžių ar siekiant jį atkurti (atsikūrimo 
pajėgumai); sudarančioms sąlygas 
vartotojams turėti daugiau galimybių 
kontroliuoti savo suvartojamos energijos 
kiekį ir aktyviai dalyvauti elektros 
energijos rinkoje;

Or. ro

Pakeitimas 6
Bernd Lange

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad dėl didėjančios 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
visoje Europos elektros energijos tiekimo 
sistemoje reikia plėsti esamą tinklų ir IT 
infrastruktūrą, todėl būtinos didesnės 
investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą 
bei sparti ES lygmens standartizacija;

Or. de

Pakeitimas 7
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. – atsižvelgdamas į 2013 m. 
birželio mėn. galutinę Septintosios 
bendrosios programos THINK projekto 
„Nuo paskirstymo tinklų iki pažangiųjų 
paskirstymo sistemų: Europos elektros 
energijos paskirstymo sistemų operatorių 
reglamento persvarstymas“ ataskaitą;
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Or. en

Pakeitimas 8
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. – atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 
16 d. Europos energetikos reguliavimo 
institucijų tarybos (angl. CEER) ataskaitą 
„Atskyrimo reikalavimų perkėlimo 
paskirstymo sistemų operatoriams ir 
uždaros paskirstymo sistemos 
operatoriams padėties apžvalga“;

Or. en

Pakeitimas 9
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi CEER nustato, kad pažangieji 
tinklai – tai elektros tinklai, kurie gali 
ekonominiu požiūriu veiksmingai padėti 
integruoti visų su juo susijusių naudotojų 
– gamintojų, vartotojų ir abu dalykus 
darančių asmenų – elgesį ir veiksmus 
siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu 
veiksmingą ir tvarią energetikos sistemą 
su nedideliais nuostoliais, aukšta kokybe 
ir dideliu tiekimo saugumu ir sauga;

Or. en
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Pakeitimas 10
Laurence J.A.J. Stassen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios 
energijos ir paskirstytos gamybos dalį, 
kuriant veiksmingo elektros energijos 
naudojimo transporto srityje sąlygas, 
suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti 
savo vartojimą, kad pasinaudotų 
žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų 
energiją, gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą, taip pat skatinant ES 
technologinę plėtrą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 11
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios 
energijos ir paskirstytos gamybos dalį, 
kuriant veiksmingo elektros energijos 
naudojimo transporto srityje sąlygas, 
suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti 
savo vartojimą, kad pasinaudotų 
žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų 
energiją, gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą, taip pat skatinant ES 
technologinę plėtrą;

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą skatinant 
ekologiškesnę ekonomiką, didinant 
atsinaujinančiosios energijos ir paskirstytos 
gamybos dalį, kuriant veiksmingo elektros 
energijos naudojimo transporto srityje 
sąlygas, suteikiant vartotojams galimybę 
pritaikyti savo vartojimą, kad pasinaudotų 
žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų 
energiją, gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą, skatinant ES technologijų 
inovacijas ir plėtrą, taip pat skatinant 
vartotojus tapti gaminančiais vartotojais 
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(angl. prosumer), kurie patys sau gamina 
energiją, o jos perteklių parduoda atgal į 
rinką arba gauna kreditą už elektros 
energiją, pasinaudodami matavimu iš 
gauto energijos kiekio atimant į tinklą 
patiektą energiją;

Or. en

Pakeitimas 12
Gaston Franco

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios energijos 
ir paskirstytos gamybos dalį, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą;

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios energijos 
ir paskirstytos gamybos dalį, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
taupant elektros galią ir brangias 
investicijas į elektros tinklus naudojant 
energiją ne piko laikotarpiu, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą;

Or. fr

Pakeitimas 13
Bernd Lange

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
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energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios energijos 
ir paskirstytos gamybos dalį, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą;

energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios energijos 
ir paskirstytos gamybos dalį, užtikrinant 
tiekimo saugumą namų ūkiams, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad plėtojant ir naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
labai sumažinami energijos nuostoliai 
transportavimo ir skirstymo etapuose;

Or. de

Pakeitimas 14
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios 
energijos ir paskirstytos gamybos dalį, 
kuriant veiksmingo elektros energijos 
naudojimo transporto srityje sąlygas, 
suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti 
savo vartojimą, kad pasinaudotų 
žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų 
energiją, gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą, taip pat skatinant ES 
technologinę plėtrą;

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą skatinant mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomiką, didinant atsinaujinančiosios 
energijos ir paskirstytos gamybos dalį, 
kuriant veiksmingo elektros energijos 
naudojimo transporto srityje sąlygas, 
suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti 
savo vartojimą, kad pasinaudotų 
žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų 
energiją, gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą, taip pat skatinant ES 
technologinę plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 15
Lena Kolarska-Bobińska
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios 
energijos ir paskirstytos gamybos dalį, 
kuriant veiksmingo elektros energijos 
naudojimo transporto srityje sąlygas, 
suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti 
savo vartojimą, kad pasinaudotų 
žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų 
energiją, gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą, taip pat skatinant ES 
technologinę plėtrą;

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
didinant atsinaujinančiosios energijos ir 
paskirstytos gamybos dalį, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 16
Rachida Dati

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios energijos 
ir paskirstytos gamybos dalį, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą;

2. pabrėžia didelę pažangiųjų elektros 
energijos tinklų naudą mažinant 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, didinant atsinaujinančiosios energijos 
ir paskirstytos gamybos dalį, kuriant 
veiksmingo elektros energijos naudojimo 
transporto srityje sąlygas, suteikiant 
vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis 
kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taip pat 
skatinant ES technologinę plėtrą; taigi 
pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į šią 
poziciją kai sankirtoje susiduria 
energetikos politika ir aplinkosaugos 
politika, imantis bendrų egzistuojančių 
teisės aktų ir tikslų sąveikos ir tobulinimo 
veiksmų;
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Or. fr

Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. diegiant pažangiuosius tinklus bus 
įgyta galimybė padidinti būsimą ES 
technologijų teikėjų, tokių kaip elektros ir 
elektronikos inžinerijos pramonė, kurios 
didžiausią dalį sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės, konkurencingumą ir 
išlaikyti pasaulio technologijų lyderių 
poziciją;

Or. ro

Pakeitimas 18
Bernd Lange

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu 
tinklų infrastruktūra, tinklų valdymas ir 
rinkos taisyklės pritaikyti branduolinių ir 
iškastinio kuro elektrinių poreikiams ir 
galimybėms, todėl naujoms 
technologijoms, kaip antai 
atsinaujinančiųjų išteklių energijai, tai 
reiškia nepalankią konkurencinę padėtį;

Or. de
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Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją imtis priemonių ir 
pašalinti tokias kliūtis, kaip: sąveikumo ir 
standartų trūkumą (standartizuotas 
savaiminis įdiegimas (angl. plug and play) 
sumažintų išlaidas ir sudarytų sąlygas taip 
pat prijungti mažus paskirstomus 
energijos išteklius (angl. DER) arba 
mažas paskirstomų išteklių (angl. DR) 
prietaikas); netikrumą dėl naujų 
pažangiojo elektros energijos tinklo 
prietaikų vaidmenų ir atsakomybių; 
netikrumą dėl dalijimosi sąnaudomis ir 
nauda, vadinasi, ir dėl naujų verslo 
modelių; vartotojų nenorą dalyvauti 
tyrimuose; reguliavimo priemonių 
įvairovė Europoje gali tapti didele kliūtimi 
projektų rezultatus taikant skirtingose 
šalyse.

Or. en

Pakeitimas 20
Bernd Lange

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad skubiai reikia naujos, 
modernizuotos, pažangios ir lanksčios 
energetikos infrastruktūros, ypač 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, 
siekiant sudaryti sąlygas lankstesniems 
atsarginiams elektros energijos 
balansavimo pajėgumams, įskaitant 
individualias labai mažos apimties
energijos gamybos ir kaupimo sistemas, 

3. pabrėžia, kad visais tinklo lygmenimis 
skubiai reikia naujos, modernizuotos, 
pažangios ir lanksčios energetikos 
infrastruktūros, ypač pažangiųjų elektros 
energijos tinklų, siekiant sudaryti sąlygas 
lankstesniems atsarginiams elektros 
energijos balansavimo pajėgumams, 
įskaitant individualias labai mažos apimties 
energijos gamybos ir kaupimo sistemas, 
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naujus elektros energijos naudojimo būdus 
(pvz., elektrinėse transporto priemonėse) ir 
reagavimo į paklausą programas; pritaria 
tam, kad Europos infrastruktūros tinklų 
priemonėje bendros svarbos elektros 
energijos projektams skiriamas didelis 
dėmesys;

naujus elektros energijos naudojimo būdus 
(pvz., elektrinėse transporto priemonėse) ir 
reagavimo į paklausą programas; pabrėžia, 
kad plėtojant ir modernizuojant 
energetikos infrastruktūrą reikia 
užtikrinti glaudesnį perdavimo sistemų 
operatorių bendradarbiavimą bei aktyvų, 
skaidrų ir koordinuotą visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
ankstyvame etape; pritaria tam, kad 
Europos infrastruktūros tinklų priemonėje 
bendros svarbos elektros energijos 
projektams skiriamas didelis dėmesys;
pabrėžia, kad į pažangiųjų elektros 
energijos tinklų projektus reikia 
atsižvelgti ir skirstomųjų tinklų lygmeniu; 
pabrėžia, kad infrastruktūros projektai 
turi atitikti tvarumo ir konkurencingumo 
kriterijus ir būti grindžiami integraciniu 
požiūriu, kuriuo užtikrinamas 
skirstomųjų tinklų operatorių įtraukimas;

Or. de

Pakeitimas 21
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad skubiai reikia naujos, 
modernizuotos, pažangios ir lanksčios 
energetikos infrastruktūros, ypač 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, 
siekiant sudaryti sąlygas lankstesniems 
atsarginiams elektros energijos 
balansavimo pajėgumams, įskaitant 
individualias labai mažos apimties 
energijos gamybos ir kaupimo sistemas, 
naujus elektros energijos naudojimo būdus 
(pvz., elektrinėse transporto priemonėse) ir 
reagavimo į paklausą programas; pritaria 
tam, kad Europos infrastruktūros tinklų 
priemonėje bendros svarbos elektros 

3. pabrėžia, kad skubiai reikia naujos, 
modernizuotos, pažangios ir lanksčios 
energetikos infrastruktūros, ypač 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, 
siekiant sudaryti sąlygas lankstesniems 
atsarginiams elektros energijos 
balansavimo pajėgumams, įskaitant 
individualias labai mažos apimties 
energijos gamybos ir kaupimo sistemas, 
naujus elektros energijos naudojimo būdus 
(pvz., elektrinėse transporto priemonėse) ir 
reagavimo į paklausą programas; pritaria 
tam, kad Europos infrastruktūros tinklų 
priemonėje bendros svarbos pažangiosios 
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energijos projektams skiriamas didelis 
dėmesys;

energijos projektams skiriamas didelis 
dėmesys, ir apgailestauja, kad į dabartinį 
dvejų metų sąrašą buvo įtraukti tik du 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
projektai;

Or. en

Pakeitimas 22
Gaston Franco

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad skubiai reikia naujos, 
modernizuotos, pažangios ir lanksčios 
energetikos infrastruktūros, ypač 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, 
siekiant sudaryti sąlygas lankstesniems 
atsarginiams elektros energijos 
balansavimo pajėgumams, įskaitant 
individualias labai mažos apimties 
energijos gamybos ir kaupimo sistemas, 
naujus elektros energijos naudojimo būdus 
(pvz., elektrinėse transporto priemonėse) ir 
reagavimo į paklausą programas; pritaria 
tam, kad Europos infrastruktūros tinklų 
priemonėje bendros svarbos elektros 
energijos projektams skiriamas didelis 
dėmesys;

3. pabrėžia, kad skubiai reikia naujos, 
modernizuotos, pažangios ir lanksčios 
energetikos infrastruktūros, ypač 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, 
siekiant sudaryti sąlygas lankstesniems 
atsarginiams elektros energijos 
balansavimo pajėgumams, įskaitant 
individualias labai mažos apimties 
energijos gamybos ir kaupimo sistemas 
(tačiau dar labai maža kaina), naujus 
elektros energijos naudojimo būdus (pvz., 
elektrinėse transporto priemonėse) ir 
reagavimo į paklausą programas; pritaria 
tam, kad Europos infrastruktūros tinklų 
priemonėje bendros svarbos elektros 
energijos projektams skiriamas didelis 
dėmesys ir pabrėžia, kad svarbu kurti 
energetikos tinklus, jungiančius 
Viduržemio jūros regiono šiaurinę ir 
pietinę dalis;

Or. fr

Pakeitimas 23
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad besitęsiantis netikrumas 
dėl pažangiojo elektros energijos tinklo 
prietaikų verslo plano ir dalyvių dalijimosi 
sąnaudomis ir nauda yra veiksnys, 
ribojantis privačias investicijas;

Or. en

Pakeitimas 24
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad finansavimas vis dar 
atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant 
privačias investicijas į pažangiųjų elektros 
energijos tinklų mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą bei parodomuosius 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 25
Gaston Franco

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioniniu 
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų;

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioniniu 
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų, atsižvelgiant į tai, kad jie kuria 
informacijos ryšius ir energijos tiekimo 
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ryšius vietos socialinio ir ekonominio 
vystymosi zonose; tačiau priduria, kad 
pažangiųjų tinklų pridėtinė vertė yra 
didesnė, kai jie yra sujungti platesniu 
mastu, nacionaliniu ar net ES mastu, ir 
yra kontroliuojama elektros paklausa 
tokiu mastu siekiant patenkinti paklausą, 
suteikia daugiau galimybių panaikinti 
eikvojimą (vartojimo šaltinius), kai vietos 
gamyba yra per silpna (ar per stipri);

Or. fr

Pakeitimas 26
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioniniu
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų;

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioninių
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų; pabrėžia, kad didžioji dalis visos 
paskirstomos atsinaujinančiosios elektros 
energijos gamybos yra prijungta prie 
žemo ir vidutinio lygio įtampos, todėl 
daugiau veiksmų reikia imtis paskirstymo 
tinklų srityje;

Or. en

Pakeitimas 27
Bernd Lange

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioniniu
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų;

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioninių
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų; ragina, atsižvelgiant į šias 
aplinkybes, skirstomiesiems tinklams 
teikti daugiau reikšmės;

Or. de

Pakeitimas 28
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioniniu
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų;

4. primena, kad pagal daugelį Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų 
tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracija nebus 
galima neplėtojant vietos ir regioninių
pažangiųjų elektros energijos paskirstymo 
tinklų, kuriais sudaromos sąlygos 
lanksčiam netolydžių energijos išteklių 
valdymui ir būtinoms jų apsaugos 
priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 29
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. tačiau pabrėžia, kad pažangiųjų tinklų 
plėtra siekiama efektyviai perkelti 
energiją nuo gamybos vietos iki galutinio 
vartotojo jos prarandant ar iššvaistant kuo 
mažiau; pabrėžia, kad ateityje pažangių 
tinklų reikės visiems energijos ištekliams, 
neatsižvelgiant į tai, ar energijos tiekimas 
yra atsinaujinantis, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 30
Gaston Franco

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
atsiranda nepakartojama galimybė skatinti 
Europos pramonės, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų diegimą, 
darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis, ypač salose ir pusiasaliuose, 
taip pat regionuose, kuriuose nestabiliai 
veikia elektros tinklas, nes energija 
tiekiama nereguliariai; mano, kad 
naudojant pažangiuosius elektros energijos 
tinklus atsiranda nepakartojama galimybė 
skatinti Europos pramonės, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų diegimą, 
darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

Or. fr

Pakeitimas 31
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
atsiranda nepakartojama galimybė skatinti 
Europos pramonės, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų diegimą, 
darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangius tinklus atsiranda nepakartojama 
galimybė vietos ir regioniniu lygmeniu 
skatinti Europos pramonės, ypač mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) inovacijų 
diegimą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, darbo vietų kūrimą ir 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 32
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
atsiranda nepakartojama galimybė skatinti 
Europos pramonės, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų diegimą, 
darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
atsiranda svarbi galimybė skatinti Europos 
pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) inovacijų diegimą, darbo vietų 
kūrimą ir konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 33
Bernd Lange

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
atsiranda nepakartojama galimybė skatinti 
Europos pramonės, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų diegimą, 
darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

5. ragina bendradarbiauti plėtojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis; mano, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
atsiranda nepakartojama galimybė taip pat 
vietos lygmeniu skatinti Europos 
pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), inovacijų diegimą, darbo vietų 
kūrimą ir konkurencingumą;

Or. de

Pakeitimas 34
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja dėl struktūrinio 
paskirstymo sistemų operatorių ir 
Europos Komisijos dialogo trūkumo 
Europos lygmeniu; pabrėžia, kad be 
paskirstymo sistemų operatorių 
bendradarbiavimo nebus galima 
įgyvendinti ar vykdyti pažangiųjų elektros 
energijos tinklų politikos; prašo Komisijos 
įvertinti, ar reikia sukurti bendrą Europos 
paskirstymo sistemų operatorių tinklą, 
tam tikromis funkcijomis tapatų ENTSO-
E ir ENTSO-G tinklams;

Or. en

Pakeitimas 35
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. prašo valstybių narių toliau 
bendradarbiauti ir dalytis geriausia 
patirtimi CEER forume dėl nacionalinių 
paskirstymo sistemų operatorių 
reguliavimo; atkreipdamas dėmesį į 
paskirstymo sistemų operatorių veiklos 
organizavimo įvairovę, pvz., kai kurios 
valstybės narės turi vieną paskirstymo 
sistemų operatorių, o kitos daugiau kaip 
800, ragina valstybes nares glaudžiau 
bendradarbiauti; ragina valstybes nares ir 
Komisiją susitarti dėl suvienodintos 
klasifikacijos, pagal kurią būtų 
nustatoma, ar veiklos organizavimas 
atitinka perdavimo operatoriaus, 
paskirstymo operatoriaus ar jungtinio 
operatoriaus veiklą;

Or. en

Pakeitimas 36
Rachida Dati

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją, vadovaujantis trečiuoju 
energijos vidaus rinkos dokumentų 
rinkiniu, nustatyti, ar reikia pateikti 
pasiūlymus dėl pažangiųjų elektros 
energijos tinklų kūrimo ir skatinimo, 
kadangi dėl to galėtų laipsniškai didėti 
galimybės į rinką įtraukti daugiau dalyvių 
ir galėtų būti paskatintos galimos 
telekomunikacijų ir energetikos tinkluose 
atliekamų diegimo, plėtros ir priežiūros 
darbų sąsajos;

6. ragina Komisiją, vadovaujantis trečiuoju 
energijos vidaus rinkos dokumentų 
rinkiniu, nustatyti, ar reikia pateikti 
pasiūlymus dėl pažangiųjų elektros 
energijos tinklų kūrimo ir skatinimo, 
kadangi dėl to galėtų laipsniškai didėti 
galimybės į rinką įtraukti daugiau dalyvių 
ir galėtų būti paskatintos galimos 
telekomunikacijų ir energetikos tinkluose 
atliekamų diegimo, plėtros ir priežiūros 
darbų sąsajos; tačiau pabrėžia, kad šie 
pasiūlymai turėtų būti įtraukti į 
suderintus ir patobulintus teisės aktus 
atsižvelgiant į Komisijos nustatytus 
principus, ypač į programą REFIT;



AM\1008678LT.doc 23/32 PE522.897v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 37
Bernd Lange

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją, vadovaujantis trečiuoju 
energijos vidaus rinkos dokumentų 
rinkiniu, nustatyti, ar reikia pateikti 
pasiūlymus dėl pažangiųjų elektros 
energijos tinklų kūrimo ir skatinimo, 
kadangi dėl to galėtų laipsniškai didėti 
galimybės į rinką įtraukti daugiau dalyvių 
ir galėtų būti paskatintos galimos 
telekomunikacijų ir energetikos tinkluose 
atliekamų diegimo, plėtros ir priežiūros 
darbų sąsajos;

6. ragina Komisiją, vadovaujantis trečiuoju 
energijos vidaus rinkos dokumentų 
rinkiniu, nustatyti, ar reikia pateikti 
pasiūlymus dėl pažangiųjų elektros 
energijos tinklų kūrimo ir skatinimo – o tai 
turi būti ir toliau užtikrinama nuosekliais 
ES Komisijos veiksmais visose ES 
valstybėse narėse, kadangi dėl to galėtų 
laipsniškai didėti galimybės į rinką įtraukti 
daugiau dalyvių ir galėtų būti paskatintos 
galimos telekomunikacijų ir energetikos 
tinkluose atliekamų diegimo, plėtros ir 
priežiūros darbų sąsajos;

Or. de

Pakeitimas 38
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į 2013 m. balandžio 
16 d. CEER paskirstymo sistemų 
operatorių atskyrimo, kaip reikalaujama 
trečiuoju energetikos dokumentų 
rinkiniu, padėties apžvalgą, kurioje 
nustatytas aiškus pažangos trūkumas; 
ragina Komisiją peržiūrėti rinkinyje 
pateikiamų atskyrimo sąlygų 
įgyvendinimą ir įvertinti, ar reikia imtis 
tolesnių priemonių; be to, prašo Komisijos 
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įvertinti galimybę netaikyti atskyrimo 
sąlygos tiems paskirstymo sistemų 
operatoriams, kurie turi mažiau kaip 
100 tūkst. klientų; 

Or. en

Pakeitimas 39
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją imtis veiksmų ir 
paspartinti pažangiojo tinklo diegimą, taip 
pat sutelkti dėmesį į šiuos aspektus: šios 
srities investicijų ir finansinių paskatų 
skatinimą; techninių standartų rengimą; 
vartotojų duomenų apsaugos užtikrinimą; 
reguliavimo sistemos, kuria būtų 
skatinamas pažangiojo tinklo diegimas, 
kūrimą; atviros ir konkurencingos 
mažmeninės rinkos garantavimą, kad 
būtų užtikrinti vartotojų interesai; 
nuolatinę paramą technologijų ir sistemų 
inovacijoms;

Or. ro

Pakeitimas 40
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos ir dėl galimybės 
jiems veiksmingai valdyti savo energijos 

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos ir dėl galimybės 
jiems veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą; todėl reikalauja, 
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suvartojimą ir gamybą; kad energijos suvartojimo lygis, kurio 
reikia, kad pažangieji skaitikliai teiktų 
ekonominę naudą, būtų deramai 
išnagrinėtas ir kad nesiekiant šio lygio 
vartotojams nebūtų taikomas joks 
investavimo įsipareigojimas;

Or. en

Pakeitimas 41
Gaston Franco

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos ir dėl galimybės 
jiems veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą;

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai turėtų būti kuo mažesne
finansine našta vartotojams ir turėtų būti 
jiems naudingi dėl teikiamos tikslios ir 
patogios vartotojui informacijos ir dėl 
galimybės jiems veiksmingai valdyti savo 
energijos suvartojimą ir gamybą; primena, 
kad vartotojai priima sprendimus 
atsižvelgdami į naudojimosi tinklais 
kainas; taigi nurodant teisingas kainas 
būtų galima pagreitinti ir koordinuoti 
energijos perdavimą suderinant tinklų 
kūrimą ir individualius sprendimus;

Or. fr

Pakeitimas 42
Rachida Dati

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos ir dėl galimybės 

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams ir reguliavimo našta 
įmonėms, o turėtų būti jiems naudingi dėl 
teikiamos tikslios ir patogios vartotojui 
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jiems veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą;

informacijos ir dėl galimybės jiems 
veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą;

Or. fr

Pakeitimas 43
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos ir dėl galimybės
jiems veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą;

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos, suteikiančios 
jiems galimybę veiksmingai valdyti savo 
energijos suvartojimą ir gamybą, ir kad 
sutaupyta energija turi atsispindėti jų 
galutinėse sąskaitose;

Or. en

Pakeitimas 44
Bernd Lange

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios ir patogios 
vartotojui informacijos ir dėl galimybės 
jiems veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą;

7. primena, kad pažangieji elektros 
energijos tinklai neturėtų tapti finansine 
našta vartotojams, o turėtų būti jiems 
naudingi dėl teikiamos tikslios, skaidrios,
patogios vartotojui ir lengvai prieinamos 
informacijos ir dėl galimybės jiems 
veiksmingai valdyti savo energijos 
suvartojimą ir gamybą; todėl turi būti 
užtikrinta, kad būtų teikiamos 
konsultacijos ir parama vartotojams;

Or. de
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Pakeitimas 45
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų vaidmenį suteikiant galimybę 
abipusiams elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad labai 
svarbūs aspektai yra griežta asmens 
duomenų apsauga ir lengvai prieinama 
informacija vartotojams;

8. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų vaidmenį suteikiant galimybę 
abipusiams elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad, siekiant, 
kad sąskaitos būtų tikslios, labai svarbūs 
aspektai yra griežta asmens duomenų 
apsauga ir lengvai prieinama informacija 
vartotojams; pažymi, kad pažangieji 
skaitikliai dažnai painiojami su 
pažangiaisiais tinklais ir kad pasitelkiant 
pažangiuosius tinklus, be to, kad 
užtikrinamas tiekimo saugumas, 
sudaromos sąlygos pažangiai energetikos 
rinkai, kurioje galimi esminiai pokyčiai 
pagal tai, kaip gaminama ir vartojama 
energija; reiškia susirūpinimą būtent dėl 
naudojant pažangiuosius skaitiklius 
vartotojų gaunamos naudos ir ragina 
geriau įvertinti šią sritį bei toliau vykdyti 
mokslinius tyrimus, susijusius su 
duomenų apsauga ir duomenų
privatumu;

Or. en

Pakeitimas 46
Gaston Franco

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų vaidmenį suteikiant galimybę 

8. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų vaidmenį suteikiant galimybę 
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abipusiams elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad labai 
svarbūs aspektai yra griežta asmens 
duomenų apsauga ir lengvai prieinama 
informacija vartotojams;

abipusiams elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad labai 
svarbūs aspektai yra griežta privatumo ir
asmens duomenų apsauga ir lengvai 
prieinama informacija vartotojams;

Or. fr

Pakeitimas 47
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų vaidmenį suteikiant galimybę 
abipusiams elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad labai 
svarbūs aspektai yra griežta asmens 
duomenų apsauga ir lengvai prieinama 
informacija vartotojams;

8. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų vaidmenį suteikiant galimybę 
abipusiams elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad labai 
svarbūs aspektai yra griežta asmens 
duomenų apsauga, įskaitant asmenų 
privatumo apsaugą, ir lengvai prieinama 
informacija vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 48
Satu Hassi
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad reikia stiprinti duomenų 
apsaugos ir privatumo reguliavimą ir 
skatinti pažangiųjų skaitiklių sistemų 
diegimą; pabrėžia, kad siekiant, jog 
pažangieji tinklai veiktų ir būtų diegiami, 
privaloma užtikrinti visų prie tinklo 
prisijungusių asmenų ir namų ūkių 
duomenų apsaugą ir duomenų privatumą; 
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pabrėžia, kad surinktus duomenis 
privaloma naudoti tik užtikrinant elektros 
energijos tiekimo saugumą; ragina 
valstybes nares laikytis duomenų 
apsaugos taisyklių ir gerbti asmenų teises 
šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 49
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. prašo Komisijos išleisti kitas gaires, 
kaip naudotis asmeniniais ir 
neasmeniniais pažangiųjų tinklų 
duomenimis. atsižvelgiant į peržiūrėtą ES 
teisės aktą dėl duomenų apsaugos, ir 
susitarti dėl taisyklių, kuriomis 
reguliuojama šiuos duomenis gaunančių 
paskirstymo sistemų operatorių, tiekėjų ar 
kitų komercinių įstaigų teisė į šių 
duomenų nuosavybę ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 50
Laurence J.A.J. Stassen

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina valstybes nares ir regionų bei 
vietos valdžios institucijas įtraukti ir kurti 
finansines paskatas investicijoms į IRT 
sprendimus, pvz., pažangiuosius elektros 
energijos tinklus, siekiant sukurti 
gaminančių vartotojų tinklą.

Išbraukta.
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Or. nl

Pakeitimas 51
Gaston Franco

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad svarbu, atsižvelgiant į 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
techninę pusę, informuoti vartotojus, kad 
šie gali tapti sąmoningais gamintojais ir 
vartotojais, nusimanančiais apie šių 
tinklų teikiamas galimybes, ypač kalbant 
apie pažangiuosius skaitiklius; pabrėžia, 
kad svarbu informuoti jaunimą kuriant 
švietimo programas, skirtas pagrindinio ir 
profesinio mokymo moksleiviams.

Or. fr

Pakeitimas 52
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena EIT iniciatyvas 
bendruomenėje „KIC InnoEnergy“ dėl 
pažangiųjų energetikos tinklų tyrimo ir 
plėtros, taip pat dėl šios srities specialistų 
mokymo; taip pat primena naujas 
galimybes šioje srityje dėl regioninių 
inovacijų planų sudarymo, kuriuos EIT 
gali parengti 2014–2020 m.

Or. nl

Pakeitimas 53
Lena Kolarska-Bobińska
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Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad kai kuriose valstybėse 
narėse kaimo bendruomenės susiduria su 
nutrūkstančia elektros srove ir kitomis 
problemomis, kylančiomis dėl blogai 
prižiūrimų tinklų ar nepakankamų 
investicijų; prašo Komisijos įvertinti 
specialias priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad pažangieji tinklai pasieks 
kaimo bendruomenes; tačiau pažymi, kad 
reikia ir toliau atlikti pagrindinius 
energijos infrastruktūros atnaujinimo ir 
jos priežiūros darbus tose srityse, kurioms 
neteikiama pirmenybė diegiant pažangųjį 
tinklą;

Or. en

Pakeitimas 54
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. primena 2011 m. standartizacijos 
įgaliojimą remti Europos pažangiojo 
tinklo diegimą, kuris turėjo būti užbaigtas 
2012 m.; palankiai vertina šiuo įgaliojimu 
pasiektą pažangą, tačiau pabrėžia, kad 
reikia ir toliau dirbti; prašo Komisijos 
bendradarbiauti su standartizacijos 
įstaigomis, siekiant paspartinti jų darbo 
pabaigą, ir prireikus išduoti naują 
įgaliojimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Lambert van Nistelrooij
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Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. primena paramos teikimo pagal temą 
„mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomika“, kuri įtraukta į 
Europos struktūrinius ir investicinius 
fondus ir pagal kurią 20 proc. lėšų būtų 
investuojama į energetikos sistemos 
pertvarkymą, didelį dėmesį skiriant 
pažangiesiems energetikos tinklams.

Or. nl


