
AM\1134266LT.docx PE610.658v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2016/0377(COD)

14.9.2017

PAKEITIMAI
201 - 233

Pranešimo projektas
Flavio Zanonato
Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))



PE610.658v01-00 2/19 AM\1134266LT.docx

LT

AM_Com_LegReport



AM\1134266LT.docx 3/19 PE610.658v01-00

LT

Pakeitimas 201
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią pagalbą 
kompensuojama.

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią pagalbą 
kompensuojama, atlyginant mažiausiai už 
tai:
a) elektros energiją, tiektą į prašančiosios 
valstybės narės teritoriją;
b) visas kitas susijusias ir pagrįstas 
išlaidas, patirtas solidariai teikiant 
pagalbą, įskaitant, kai tinkama, išlaidas 
už iš anksto nustatytas priemones;
c) bet kokią kompensaciją, nustatytą 
teisminiame, arbitražo procese arba 
panašiame procese, ir atsiskaitymus bei 
išlaidas, susijusius su tais procesais, 
kuriuose dalyvauja solidariai teikianti 
pagalbą valstybė narė ir subjektai, 
dalyvaujantys solidaraus pagalbos teikimo 
procese.
Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 1 d. 
valstybės narės patvirtina technines, 
teisines ir finansines priemones, būtinas 
šiai straipsnio daliai taikyti.Šiomis 
priemonėmis gali būti numatytos 
praktinės skubaus sumokėjimo sąlygos.

Or. es

Pakeitimas 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią 
pagalbąkompensuojama.

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią pagalbą turi būti 
skiriama pagrįsta kompensacija, apimanti 
bent jau patiektos elektros energijos į 
prašančiosios valstybės narės teritoriją 
išlaidas ir visas kitas susijusias išlaidas, 
patirtas teikiant pagalbą, įskaitant, jei 
tinkama, parengtą, bet faktiškai 
neaktyvuotą pagalbą;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsto dydžio kompensacijos būtiniausių reikalavimų apibrėžtis turi būti įtraukta, ją 
suderinus su Reglamente dėl dujų tiekimo saugumo nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius.Už tokią pagalbą 
kompensuojama.

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius, atsižvelgiant į valstybių narių 
išimtines teises ir nacionalinės valdžios 
institucijų autonomiją.Už tokią pagalbą 
kompensuojama.

Or. it

Pakeitimas 204
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią pagalbą 
kompensuojama.

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią pagalbą 
kompensuojama, vadovaujantis šio 
reglamento 7a straipsnyje išdėstytais 
principais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesutarimų dėl kompensacijos, tokios kompensacijos principus turėtų 
nustatyti neutrali ES lygmens agentūra – ACER.Taip pat būtina suderinti su ankstesniais 
pakeitimais, kuriuose apibrėžiamas ACER vaidmuo derinant saugomų vartotojų sąrašą 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią 
pagalbąkompensuojama.

2. Kai reikia ir kai įmanoma, 
valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, 
kaip užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizei arba sušvelninti jos 
padarinius. Už tokią pagalbą taikoma 
teisinga kompensacija, atsižvelgiant į 
valstybių narių finansinius pajėgumus.

Or. en

Pakeitimas 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei
išnaudotos visos rinkos teikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

2. Esant krizinei padėčiai ne rinkos 
priemonės taikomos tik tada, jei manoma, 
kad bus arba yra išnaudotos visos rinkos 
teikiamos galimybės ir kai tolesnė rinkos 
veikla gali dar labiau pabloginti krizinę 
padėtį. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

Or. en

Pakeitimas 207
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei 
išnaudotos visos rinkos teikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei 
išnaudotos visos rinkos teikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos. Paveiktos rinkos dalyviai yra kuo 
anksčiau tinkamai informuojami, jei 
taikomos ne rinkos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumas yra būtinas gerai veikiančioms elektros energijos rinkoms.Rinkos dalyviai turi 
būti visapusiškai informuojami apie visų ne rinka grindžiamų priemonių panaudojimą, 
pavyzdžiui, apie turimų perdavimo pajėgumų ribojimą, ar ne rinka grindžiamą apkrovų 
perskirstymą.
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Pakeitimas 208
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei 
išnaudotos visos rinkos teikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

2. Esant krizinei padėčiai galima 
kraštutiniu atveju taikyti ir ne rinkos 
priemones, bet tik jei išnaudotos visos 
rinkos teikiamos galimybės. Ne rinkos 
priemonės neturi nederamai iškraipyti 
konkurencijos ir trikdyti veiksmingo 
elektros energijos rinkos veikimo. Jos yra 
būtinos, proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos ir jose visapusiškai atsižvelgiama 
į principus, nustatytus pagal šio 
reglamento 7a straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti teiginį ir pabrėžti, kad ne rinkos priemones būtina taikyti 
kaip galima rečiau.

Pakeitimas 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei 
išnaudotos visos rinkos teikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei 
išnaudotos visos rinkos teikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos. Jei tokios priemonės buvo 
aktyvuotos, už jas kompensuojama.
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Or. en

Pakeitimas 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant krizinei padėčiai galima 
taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei 
išnaudotos visosrinkosteikiamos 
galimybės. Ne rinkos priemonės neturi 
nederamai iškraipyti konkurencijos ir 
trikdyti veiksmingo elektros energijos 
rinkos veikimo. Jos yra būtinos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

2. Jei rinkos veikimas gali kelti 
grėsmę krizės likvidavimui, būtina 
panaudoti nerinkospriemones. Ne rinkos 
priemonės neturi nederamai iškraipyti 
konkurencijos ir trikdyti veiksmingo 
elektros energijos rinkos veikimo. Jos yra 
būtinos, proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

Or. en

Pakeitimas 211
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sandorių apribojimas, įskaitant jau 
paskirstyto tarpzoninio pralaidumo 
apribojimą, tarpzoninio pralaidumo 
teikimo pralaidumui paskirstyti ribojimą 
arba grafikų teikimo ribojimą, taikomas tik 
laikantis taisyklių, nustatytų Elektros 
energijos reglamento [siūlomo Elektros 
energijos reglamento] 14 straipsnio 2 
dalyje ir taisyklių, priimtų šiai nuostatai 
patikslinti.

3. Sandorių apribojimas, įskaitant jau 
paskirstyto tarpzoninio pralaidumo 
apribojimą, tarpzoninio pralaidumo 
teikimo pralaidumui paskirstyti ribojimą 
arba grafikų teikimo ribojimą, taikomas tik 
laikantis taisyklių, nustatytų Elektros 
energijos reglamento [siūlomo Elektros 
energijos reglamento] 14 straipsnio 2 
dalyje, Komisijos reglamento (ES) 
2015/1222, kuriuo nustatomos 
pralaidumo paskirstymo ir perkrovos 
valdymo gairės, 72 straipsnyje ir taisyklių, 
priimtų šiai nuostatai patikslinti.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad taip pat ir kitose 14 straipsnio dalyse kalbama apie pajėgumų 
paskirstymą, pavyzdžiui, 3 dalyje nurodyta, kad „ Laikantis saugaus tinklų eksploatavimo 
saugos standartų, rinkos dalyviams turi būti suteikti didžiausi tinklų sujungimo ir (arba) 
perdavimo tinklų pajėgumai“.Taip pat reikia papildyti nuoroda į PPPV reglamentą.

Pakeitimas 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 
šešias savaites po krizinės elektros 
energijos sektoriaus padėties paskelbimo, 
atitinkamos kompetentinga institucijos, 
pasikonsultavusios su savo nacionaline 
reguliavimo institucija (jei ji nėra 
kompetentinga institucija), Elektros 
energijos srities veiklos koordinavimo 
grupei ir Komisijai pateikia vertinimo 
ataskaitą.

1. Kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 
šešias savaites po krizinės elektros 
energijos sektoriaus padėties pabaigos, 
atitinkamos kompetentinga institucijos, 
pasikonsultavusios su savo nacionaline 
reguliavimo institucija (jei ji nėra 
kompetentinga institucija), Elektros 
energijos srities veiklos koordinavimo 
grupei ir Komisijai pateikia išsamią
vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ataskaita apie kaimyninėms 
valstybėms narėms ir ES 
nepriklausančioms šalims suteiktą arba iš 
jų gautą pagalbą;

d) ataskaita apie kaimyninėms 
valstybėms narėms ir ES 
nepriklausančioms šalims parengtą,
suteiktą arba iš jų gautą pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 214
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Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ekonominis elektros energijos 
sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, 
kurių buvo imtasi elektros energijos 
sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant 
energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį ir 
rankinio apkrovos atjungimo lygį (įskaitant 
savanoriško ir priverstinio apkrovos 
atjungimo masto palyginimą);

e) ekonominis elektros energijos 
sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, 
kurių buvo imtasi elektros energijos 
sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant 
energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį ir 
rankinio apkrovos atjungimo lygį (įskaitant 
savanoriško ir priverstinio apkrovos 
atjungimo masto palyginimą) ir priemones, 
kurios buvo taikomos suinteresuotiesiems 
subjektams, pavyzdžiui, elektros energijos 
gamintojams, tiekėjams ir kitiems rinkos 
dalyviams;

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, sąrašas sudarytas „visų pirma“, siekiant apibrėžti ekonominį krizės metu 
taikytų priemonių poveikį gamintojams ir kitiems paslaugų teikėjams (reagavimo į paklausą ir 
energijos kaupimo), turėtų būti aiškiai paminėtos (ne tik energijos kainos, bet ir kitas 
poveikis, pavyzdžiui, pradinio vieneto, kuriam netaikoma pirmumo tvarka, gamybos arba 
techninės priežiūros neoptimizavimo programų ir kt.).

Pakeitimas 215
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ekonominis elektros energijos 
sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, 
kurių buvo imtasi elektros energijos 
sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant 
energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį ir 
rankinio apkrovos atjungimo lygį (įskaitant 
savanoriško ir priverstinio apkrovos 
atjungimo masto palyginimą);

e) ekonominis elektros energijos 
sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, 
kurių buvo imtasi elektros energijos 
sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant 
energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį, 
prieinamų ar paskirstytų tarpzoninių 
pajėgumų apribojimą ir rankinio apkrovos 
atjungimo lygį (įskaitant savanoriško ir 
priverstinio apkrovos atjungimo masto 
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palyginimą);

Or. en

Pagrindimas

Vidaus elektros energijos rinkos veikimui būtinas maksimalus skaidrumas.

Pakeitimas 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ekonominis elektros energijos 
sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, 
kurių buvo imtasi elektros energijos 
sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant 
energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį ir 
rankinio apkrovos atjungimo lygį (įskaitant 
savanoriško ir priverstinio apkrovos 
atjungimo masto palyginimą);

e) ekonominis elektros energijos 
sektoriaus krizės poveikis, ekonominis 
poveikis elektros energijos gamintojams ir 
priemonių, kurių buvo imtasi elektros 
energijos sektoriuje, poveikis, visų pirma 
nurodant energijos, kuri nebuvo tiekiama, 
kiekį ir rankinio apkrovos atjungimo lygį 
(įskaitant savanoriško ir priverstinio 
apkrovos atjungimo masto palyginimą);

Or. en

Pakeitimas 217
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) išsamus ne rinkos priemones 
naudojimo pagrindimas tais atvejais, kai 
tokios priemonės buvo taikytos;

Or. en
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Pagrindimas

Pareiga pagrįsti ne rinkos priemonių naudojimą taptų valstybėms narėms lyg papildomas 
atgrasymo naudoti šias priemones būdas.

Pakeitimas 218
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atnaujintas veiksmų planas, jei 
krizė kilo dėl sistemos struktūrinių 
trūkumų.

Or. en

Pakeitimas 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos kompetentingos 
institucijos vertinimo rezultatus pateikia 
Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupei.

4. Atitinkamos kompetentingos 
institucijos vertinimo rezultatus pateikia 
Elektros energijos srities veiklos
koordinavimo grupei ir šie rezultatai 
atsispindi atnaujintuose pasirengimo 
valdyti riziką planuose;

Or. en

Pakeitimas 220
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos kompetentingos 
institucijos vertinimo rezultatus pateikia 
Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupei.

4. Atitinkamos kompetentingos 
institucijos vertinimo rezultatus pateikia 
Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupei ir makroregioninės 
partnerystės atstovams.

Or. en

Pakeitimas 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a straipsnis

3. Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupė teikia 
rekomendacijas pagal darbo tvarkos 
taisykles, kurias vienbalsiai priėmė grupė

Or. en

Pakeitimas 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas su Energijos bendrijos 
susitariančiosiomis šalimis

Bendradarbiavimas su Energijos bendrijos 
susitariančiosiomis šalimis ir trečiosiomis 
šalimis

Or. en

Pakeitimas 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų imamasi 
priemonių, galinčių kelti pavojų valstybių 
narių, susitariančiųjų šalių arba Sąjungos 
energijos tiekimo saugumui, valstybės 
narės ir Energijos bendrijos 
susitariančiosios šalys raginamos glaudžiai 
bendradarbiauti nustatant elektros energijos 
sektoriaus krizės scenarijus ir rengiant 
pasirengimo valdyti riziką planus. Šiuo 
tikslu Energijos bendrijos susitariančiosios 
šalys, gavusios Komisijos kvietimą, gali 
dalyvauti Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupės veikloje visais joms 
rūpimais klausimais.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų imamasi 
priemonių, galinčių kelti pavojų valstybių 
narių, susitariančiųjų šalių, trečiųjų šalių
arba Sąjungos energijos tiekimo saugumui, 
valstybės narės ir Energijos bendrijos 
susitariančiosios šalys ir trečiosios šalys, 
besijungiančios prie ES elektros energijos 
tinklo raginamos glaudžiai bendradarbiauti 
nustatant elektros energijos sektoriaus 
krizės scenarijus ir rengiant pasirengimo 
valdyti riziką planus. Šiuo tikslu Energijos 
bendrijos susitariančiosios šalys ir, kai 
reikia, kitos trečiosios šalys, gavusios 
Komisijos kvietimą, gali dalyvauti Elektros 
energijos srities veiklos koordinavimo 
grupės veikloje visais joms rūpimais 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų imamasi 
priemonių, galinčių kelti pavojų valstybių 
narių, susitariančiųjų šalių arba Sąjungos
energijos tiekimo saugumui, valstybės 
narės ir Energijos bendrijos 
susitariančiosios šalys raginamos glaudžiai 
bendradarbiauti nustatant elektros energijos 
sektoriaus krizės scenarijus ir rengiant 
pasirengimo valdyti riziką planus. Šiuo 
tikslu Energijos bendrijos susitariančiosios 
šalys, gavusios Komisijos kvietimą, gali 
dalyvauti Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupės veikloje visais joms 
rūpimais klausimais.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų imamasi 
priemonių, galinčių kelti pavojų valstybių 
narių, susitariančiųjų šalių arba regiono
energijos tiekimo saugumui, valstybės 
narės, Energijos bendrijos susitariančiosios 
šalys, EEE šalys ir Šveicarija raginamos 
glaudžiai bendradarbiauti nustatant elektros 
energijos sektoriaus krizės scenarijus ir 
rengiant pasirengimo valdyti riziką planus. 
Šiuo tikslu Energijos bendrijos 
susitariančiosios šalys, EEE šalys ir 
Šveicarija gavusios Komisijos kvietimą, 
gali dalyvauti Elektros energijos srities 
veiklos koordinavimo grupės veikloje 
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visais joms rūpimais klausimais.

Or. en

Pakeitimas 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Europos Sąjungos 
leidinių biuras turi įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą].

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą, 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros30nustatytais 
principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 10 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui arba Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
Europos Parlamentas arba Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

_________________

30 OL L 123, 2016 5 12, p.1.

Or. en

Pakeitimas 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo [Europos Sąjungos 
leidinių biuras turi įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti 10 straipsnio 3 
dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo [xxxx xx xx]. Likus ne 
mažiau kaip šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba juos 
atšaukia pagal 24 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
Sąjungos oficialiajam leidiniui.

Or. de

Pakeitimas 228
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3.1 skyriaus c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Aprašykite krizinės elektros 
energijos sektoriaus padėties švelninimo 
priemones, visų pirmapasiūlos ir 
paklausosvaldymo priemones, ir 
nurodykite, kokiomis aplinkybėmis šias 
priemones galima naudoti, ir įvykį, dėl 
kurio galima pradėti taikyti kiekvieną 
priemonę. Jei svarstoma galimybė taikyti 
ne rinkos priemones, jos turi būti tinkamai 
pagrįstos atsižvelgiant į 15 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

c) Aprašykite krizinės elektros 
energijos sektoriaus padėties švelninimo 
priemones, visų pirma tinklo ir tiekimo
valdymo priemones, ir nurodykite, 
kokiomis aplinkybėmis šias priemones 
galima naudoti, ir įvykį, dėl kurio galima 
pradėti taikyti kiekvieną priemonę. Jei 
svarstoma galimybė taikyti ne rinkos 
priemones, jos turi būti tinkamai pagrįstos 
atsižvelgiant į 15 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3.1 skyriaus e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) aprašomos nacionalinės 
priemonės, kurios yra būtinos siekiant 
įgyvendinti regionines priemones ir 
užtikrinti jų vykdymą ir dėl kurių susitarta 
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pagal 12 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 230
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkamomis organizacijomis, 
atstovaujančiomis buitinių vartotojų 
interesams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimasis su tokiomis organizacijomis (atstovaujančiomis buitinių vartotojų 
interesams), jei jis vyksta, mūsų požiūriu, yra be reikalo sudėtingas ir daugeliu atvejų beveik 
neįmanomas.Būtina, kad valstybės narės būtų atsakingos savo piliečiams elektros energijos 
tiekimo saugumo srityje.Už elektros energijos tiekimo saugumą atsakinga valstybė 
(kompetentinga institucija) ir nacionalinė reguliavimo institucija.

Pakeitimas 231
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 1 pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamomis organizacijomis, 
atstovaujančiomis pramoninių elektros 
energijos vartotojų, įskaitant dujų 
įmones,interesams;

c) atitinkamomis organizacijomis, 
atstovaujančiomis pramoninių elektros 
energijos vartotojų interesams;

Or. es

Pakeitimas 232
Luděk Niedermayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 1 pastraipos d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) e) Perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai

Or. en

Pakeitimas 233
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Nurodykite kasmet vykdomo 
regioninio (jei taikoma, ir nacionalinio) 
tikralaikio reagavimo susidarius krizinei 
elektros energijos sektoriaus padėčiai 
modeliavimo tvarkaraštį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingų procedūrų ir veiksmų, taikomų elektros energijos krizės metu aprašymai, kaip 
nurodyta pasirengimo valdyti riziką plano priedo šablone, administraciniu požiūriu yra 
pernelyg plačios būtinų konsultacijų atžvilgiu.Praktiniu požiūriu reikalavimas kasmet tikrinti 
pasirengimo valdyti riziką planus yra nebūtinas.Planus būtina atnaujinti, tačiau kiekvienais 
metais nėra būtina juos tikrinti, nes dėl to susidarytų papildoma administracinė našta, 
nesuteikianti be jokio reikšmingo teigiamo poveikio.
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