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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Bulgarijos Respublikos nacionalinis parlamentas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl 

minėto pasiūlymo dėl reglamento. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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DĖL: pagrįstos Bulgarijos Respublikos nacionalinio parlamento nuomonės dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, 

kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 

 

Gerb. Martinai Schulzai, 

 

2016 m. balandžio 20 d. Bulgarijos Respublikos nacionalinio parlamento Europos reikalų ir 

Europos fondų priežiūros komiteto (EREFPK) posėdyje aptartas pasiūlymas dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo 

panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010. 

 

EREFPK nariai palankiai įvertino Europos Komisijos iniciatyvą persvarstyti Reglamentą 

(ES) Nr. 994/2010 siekiant sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir užtikrinti dujų 

tiekimo saugumą. EREFPK nariai taip pat kruopščiai išnagrinėjo reglamento projektą 

atsižvelgdami į Bulgarijos Respublikos Ministrų tarybos Europos reikalų tarybos bendrąją 

poziciją ir į nacionalinio parlamento Ekonomikos politikos ir turizmo komiteto ir Energetikos 

komiteto ataskaitas ir sutiko, kad, remiantis įgaliojimais, suteikiamais nacionaliniams 

parlamentams pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 2 6 straipsnį, dėl 

pirmiau paminėto pasiūlymo dėl reglamento reikia pateikti pagrįstą nuomonę (pridedama). 

 

Vadovaudamasis nustatyta tvarka teikiu jums patvirtintą ataskaitą ir pagrįstą nuomonę. Jose 

išdėstyta Bulgarijos parlamento pozicija šiuo klausimu. 

 

Priedas. Kaip nurodyta tekste. 
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PAGRĮSTA BULGARIJOS RESPUBLIKOS 

NACIONALINIO PARLAMENTO 

NUOMONĖ 

 

BULGARIJOS RESPUBLIKOS 

43-IOSIOS NACIONALINĖS ASAMBLĖJOS 

EUROPOS REIKALŲ IR EUROPOS FONDŲ PRIEŽIŪROS 

KOMITETO 

 

A T A S K A I T A  

 

DĖL: pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo 

saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010. 

Nacionalinio parlamento 2016 m. Europos reikalų darbo programos 16 punktas ir 

Ministrų Tarybos 2016 m. balandžio 1 d. tuo klausimu priimta Bulgarijos Respublikos 

bendroji pozicija Nr. 602-00-20. 

 

I. 2016 m. balandžio 20 d. Bulgarijos Respublikos nacionalinio parlamento Europos 

reikalų ir Europos fondų priežiūros komiteto (EREFPK) posėdyje aptartas pasiūlymas dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo 

priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010. Šis klausimas įtrauktas 

į nacionalinio parlamento 2016 m. Europos reikalų metinės darbo programos 16 punktą. 

 

EREFPK posėdyje dalyvavo: Energetikos ministro pavaduotojas Zhecho Stankov, 

Energetikos ministerijos Energetikos politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo direktorato 

Tarptautinio bendradarbiavimo energetikos sektoriuje departamento vadovė Albena Trasieva, 

taip pat Ministrų tarybos administracijos ES reikalų koordinavimo departamento valstybiniai 

ekspertai Tsvetan Vladikov, Dennitsa Nedeva ir Mariana Vasileva. 

 

II. Šio reglamento projekto tikslas – užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų tinkamas 

priemones, kurios padėtų pasirengti dėl tiekimo sutrikimo arba išskirtinai didelio poreikio 

atsiradusio dujų trūkumo padariniams ir su jais tvarkytis. Šiame reglamento projekte 

numatytos šios priemonės: geresnis regioninis bendradarbiavimas ir koordinavimas, išsamūs 

įpareigojimai ir būtinos infrastruktūros sukūrimas, pagerintas rizikos vertinimas ir rizikos 

prevencija, garantuotas dujų tiekimas tam tikrų kategorijų vartotojams (toliau – saugomi 

vartotojai) net ir sudėtingomis sąlygomis (toliau – tiekimo standartas) ir valstybių narių 

tarpusavio solidarumo principo įgyvendinimas. 

 

Atsižvelgdama į įtemptus Ukrainos ir Rusijos santykius Europos Komisija mano, kad praėjus 

penkeriems metams nuo Reglamento (ES) Nr. 994/2010 priėmimo reikės imtis papildomų 

priemonių, kad Europoje būtų užtikrintas dujų tiekimo saugumas. Pasak Komisijos, siūlomo 

reglamento teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 

straipsnis, kuriame išdėstyti Sąjungos įgaliojimai energetikos sektoriuje. Pagrindime 

Komisija pažymi, kad didelio dujų tiekimo ES sutrikimo rizika neapsiriboja nacionalinėmis 

sienomis ir gali paveikti kelias valstybes nares ir kad pagal nacionalinius metodus priimtos 

priemonės nėra optimalios, o patys metodai gali pabloginti krizės padarinius. Todėl, 

remdamasi išsamiu įvairių Reglamente (ES) Nr. 994/2010 nurodytų priemonių įvertinimu, 

taip pat įvertinimu, kaip valstybės narės jas įgyvendino, Komisija siūlo stiprinti regioninį 

bendradarbiavimą ir koordinavimą, nes tai ekonomiškai efektyviausias dujų tiekimo saugumo 
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visoje ES didinimo būdas. 

 

Reglamento projekte numatyti privalomi regioniniai prevencinių veiksmų planai, 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, taip pat numatyta, kad įvairiuose regionuose 

(nurodytuose I priede) bus atliekami regioniniai rizikos vertinimai. Šie planai bus vertinami 

tarpusavyje, juos rengs ir su likusiais regionais koordinuos Dujų koordinavimo grupė. 

Komisija, prieš planus galutinai patvirtindama, gali reikalauti juos pataisyti. 

 

Pagal naująsias Europos Komisijos siūlomas nuostatas kiekviena valstybė narė imsis 

reikalingų priemonių, kad sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, likusios 

infrastruktūros techninis pajėgumas, nustatomas pagal N-1 formulę (aprašytą reglamento 

projekto II priedo 2 punkte), būtų pakankamas, kad būtų galima patenkinti visą formulės 

taikymo teritorijos dujų poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri pagal statistinę 

tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų. Be to, išskyrus nustatytus atvejus (reglamento projekto 

4 straipsnio 4 dalis ir III priedas), bus užtikrintas nuolatinis fizinis pajėgumas transportuoti 

dujas abiem kryptimis visuose jungiamuosiuose dujotiekiuose tarp valstybių narių. 

 

Reglamento projekte pasiūlytais pakeitimais norima užtikrinti geresnę prieigą prie 

informacijos ir kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms, ir Komisijai. 

Ekstremaliosios situacijos atveju ir pateikusios deramus motyvus jos galės prašyti duomenų iš 

gamtinių dujų bendrovių, įskaitant sutartyse pateiktą informaciją. Be to, iš gamtinių dujų 

bendrovių bus reikalaujama pasirašius su dujų tiekimo saugumu susijusias sutartis arba jas iš 

dalies pakeitus nedelsiant apie tai pranešti atitinkamoms kompetentingoms nacionalinės 

valdžios institucijoms ir Komisijai. Ši nuostata taikoma ilgalaikėms sutartims, pagal kurias 

suteikiama daugiau kaip 40 % per metus atitinkamoje valstybėje narėje suvartojamo gamtinių 

dujų kiekio. 

 

Didelių tiekimo standarto, pagal kurį tam tikrą laikotarpį garantuojamas nenutrūkstamas dujų 

tiekimas saugomiems vartotojams, net ir esant nepakankamam tiekimui ir (arba) jeigu 

poreikis ypač didelis, pokyčių nenumatyta. „Saugomų vartotojų“ kategorija išliks, prie jos bus 

priskirti visi prie dujų paskirstymo tinklo prijungti namų ūkiai ir, tam tikromis sąlygomis, 

(valstybių narių nuožiūra) centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai ir mažosios ir vidutinės 

įmonės. Reglamento projekte numatyta, kad valstybių narių tarpusavio solidarumo principas 

taikomas privalomai. Pagal šį principą, jei vienoje valstybėje narėje susiklosto ekstremalioji 

situacija ir saugomiems vartotojams dujos nebetiekiamos, dujos nebus tiekiamos prie 

saugomų vartotojų kategorijos nepriskirtiems vartotojams jokioje kitoje tiesiogiai su pirmąja 

valstybe nare susijusioje valstybėje narėje. 

 

III. Pagal Ministrų tarybos pateiktą bendrąją poziciją Bulgarijos Respublika iš esmės pritaria 

pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo 

užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010. Tačiau, 

atsižvelgdama į tai, kad reikalingai didesnių pajėgumų infrastruktūrai sukurti reikės laiko ir 

didelių finansinių investicijų, Bulgarijos Respublika primygtinai reikalaus, kad jai būtų 

taikoma nukrypti leidžianti nuostata, kaip Liuksemburgui, Slovėnijai ir Švedijai (4 straipsnio 

8 dalis) ir kaip Maltai ir Kiprui (19 straipsnis). Bulgarijos Respublika mano, kad pasiūlytais 

pakeitimais padidinama Komisijos vykdoma gamtinių dujų rinkos dalyvių veiklos kontrolė. 

Kita vertus, jie prieštarauja laisvos ir konkurencingos rinkoms principams, be to, jais 

ribojamos valstybių narių teisės sutartiniuose santykiuose su trečiosiomis šalimis. Bulgarijos 

Respublika mano, kad pasiūlymu dėl reglamento papildoma administracinė našta bus 
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užkrauta verslo įmonėms ir (arba) viešojo administravimo institucijoms. Ir paskutinis, bet ne 

mažiau svarbus dalykas, – Bulgarijos Respublika siūlo kai kurias reglamento projekto 

nuostatas sukonkretinti ir nustatyti, kaip įpareigotoms šalims bus atlyginama už joms 

nustatytus įsipareigojimus visuomenei. 

 

IV. Pirmiau minėtą pasiūlymą dėl reglamento 2016 m. balandžio 13 d. posėdyje išnagrinėjo 

Ekonomikos politikos ir turizmo komitetas (EPTK). EPTK savo pažymoje nurodo, kad visi 

Bulgarijos Respublikos iškelti ir bendrojoje pozicijoje šiuo klausimu išdėstyti susirūpinimą 

keliantys klausimai yra visiškai pagrįsti. EPTK nurodo, kad priėmus reglamento projektą 

Bulgarijos norminė sistema nepakis, tačiau Bulgarijos ekonomikai bus užkrauta nemaža 

administracinė ir finansinė našta. 

 

V. Pasiūlymą dėl reglamento 2016 m. balandžio 14 d. posėdyje išnagrinėjo Energetikos 

komitetas. Energetikos komitetas savo pažymoje visiškai pritaria Ministrų tarybos Europos 

reikalų tarybos priimtai Bulgarijos Respublikos bendrajai pozicijai. 

 

VI. Išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo 

saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010, ir 

atsižvelgusi į Bulgarijos Respublikos ekonomikos politikos ir turizmo komiteto, Energetikos 

komiteto nuomones, pateiktas per Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetą, 

Bulgarijos Respublikos nacionalinis parlamentas pateikia šią pagrįstą nuomonę ir ji bus 

išsiųsta Europos institucijoms. 

 

1. EREFPK palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą persvarstyti Reglamentą (ES) 

Nr. 994/2010 siekiant sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir užtikrinti dujų tiekimo 

saugumą. 

 

2. EREFPK reiškia susirūpinimą, kad pagal projektą privalomas valstybių narių veiklos 

koordinavimas vyks Europos Komisijos apibrėžtuose regionuose, bet nebuvo pateikta jokių 

įtikinamų įrodymų, kad pakankamai atsižvelgta į įvairių šalių pozicijas. Jeigu ateityje bus 

nuspręsta laikytis privalomo regioninio bendradarbiavimo metodikos, vedant nuolatinį 

dialogą su visomis valstybėmis narėmis reikia atsižvelgti į įvairius geografinius, politinius ir 

ekonominius ypatumus. 

 

3. EREFPK mano, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 5 straipsnio 3 dalyje 

nustatytas subsidiarumo principas neįgyvendintas, nes Europos Komisijos įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus pagal reglamento projekto 3 straipsnio 7 dalį (dėl minėtų regionų 

sudėties) teisėkūros procedūra priimamame akte nėra aiškiai nustatyti (18 straipsnyje 

„Įgaliojimų delegavimas“). Tai prieštarauja SESV 290 straipsnio 2 daliai. 

 

4. EREFPK mano, kad pasiūlymas dėl reglamento neatitinka SESV 5 straipsnio 4 dalyje 

nustatyto proporcingumo principo, nes juo ir valstybėms narėms, ir Europos Sąjungos 

piliečiams užkraunama papildoma administracinė ir finansinė našta, taigi pasiūlymu viršijama 

tai, ko reikia reglamento projekto tikslams pasiekti. Įpareigojimas sukurti naują didesnio 

pajėgumo infrastruktūrą Bulgarijos Respublikai bus pernelyg didelė finansinė našta. 

 

5. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, – pasak EREFPK, kita priemonė, kuria viršijama 

tai, ko reikia norimam tikslui pasiekti, yra Europos Komisijos įgaliojimas pradėti pažeidimo 

procedūras prieš valstybę narę, kurios kompetentinga institucija turi įgaliojimus gauti sutartis 
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arba jų prašyti, jeigu gamtinių dujų bendrovė nesilaiko pranešimo įpareigojimo. 

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir remiantis diskusijomis EREFPK posėdyje, 

pridėta ataskaita ir pagrįsta nuomonė patvirtinta vieningai, skyrus 14 balsų „už“. 

 

EUROPOS REIKALŲ IR 

EUROPOS FONDŲ PRIEŽIŪROS 

KOMITETO PIRMININKĖ 

 

SVETLIN TANCHEV 


