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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pateiktuose teisėkūros pakeitimų, susijusių su vidaus rinkos teisės aktų paketu, 
pagrindimuose ir paaiškinimuose nurodo, kad dabartinių energijos vidaus rinkos teisinių 
nuostatų – nors ir padaryta pažanga – neužtenka norint baigti kurti vidaus rinką.

Europos Komisijos pasiūlyme, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, turėtų būti nurodyti šie papildomi 
su teisine sistema susiję tikslai:

nustatyti nediskriminacines taisykles, reglamentuojančias teisės naudotis suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) įrenginiais ir saugyklomis sąlygas;

palengvinti tinkamai veikiančių ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų ir

tinkamai veikiančios skaidrios didmeninės rinkos formavimąsi.

Teikiant šią nuomonę siekiama aiškiai palaikyti raginimą kuo greičiau suformuoti vidaus 
rinką. Vidaus rinka padės padidinti tiekimo saugumą už prieinamą kainą. Vis dėlto priemonės 
ir taisyklės, kurias Komisija pateikia pasiūlyme dėl reglamento projekto, negali būti laikomos 
išsamiomis. 

Kritinių pastabų reikėtų pareikšti visų pirma dėl:

pateikto poveikio vertinimo,
kartais nepakankamo subsidiarumo principo taikymo,
nenuosekliai atskirtų Europos institucijų kompetencijos sričių ir 
Komisijos kompetencijos priimti gaires vadovaujantis komitologijos procedūra išplėtimo.

Nors pakeitimų šia tema nepateikiama, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad į klausimus dėl 
poveikio vertinimo patikimumo, kuriuos visų pirma kėlė Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetas, buvo atsakyta nepatenkinamai. Ateityje teikiant pasiūlymus dėl teisės 
aktų būtų privaloma užtikrinti, kad kritiškai panagrinėjus tyrimus ir analizes, jie pasirodytų 
patikimi arba kad poveikio vertinimas, taigi ir Komisijos pasiūlymas, nebūtų pripažįstami.

Tai, kad nepakankamai laikomasi subsidiarumo principo, ypač matyti iš pasiūlytų nuostatų, 
susijusių su mažmenine rinka. Pasiūlymu derinti taisykles labai kišamasi į teisės sritis, kurios 
priklauso valstybių narių reguliavimo kompetencijai. Užuot siekus suderinti taisykles Europos 
lygmeniu, galimybės pasiekti skaidrias mažmenines rinkas klausimas turėtų būt sprendžiamas 
taikant nacionalines reglamentuojamąsias nuostatas. Nuomonėje vėl raginama, kad leidžiant 
teisės aktus įvairiose teisės srityse būtų priimamos nuostatos, pagal kurias būtų skatinama ir 
užtikrinama galimybė pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu.

Kitas svarbus šioje nuomonėje nagrinėjamas klausimas – siekti, kad siūlomos taisyklės būtų 
skaidresnės sąnaudų požiūriu ir kad steigiant naujas europines institucijas būtų aiškiai 
atskiriama jų kompetencija ir užduotys. Šiuo tikslu vienas pakeitimas buvo suformuluotas 
taip, kad būtų finansuojama ne didinant kontroliuojamus tarifus, o tiesiai iš ES biudžeto. 
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Atskiriant užduotis dviguba kompetencija buvo panaikinta ir aiškiai priskirta Komisijai, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Agentūrai ir perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
kurį dar reikia sukurti. 

Trečiasis svarbus parengtuose pakeitimuose pateiktas dalykas – apibrėžti Komisijos veiklos 
apribojimai. Negalima atsisakyti iki šiol pagal šį reglamentą taikyto veikimo būdo, t. y. 
Parlamentas ir Taryba priima gaires, o Komisija jas gali keisti nustatyta tvarka. Pagal 
parengtus pakeitimus užtikrinama, kad Komisijai būtų sudarytos tinkamos sąlygos veikti 
techninių klausimų srityje. Vis dėlto reguliuojant visuomeniškai ir politiškai svarbias sritis 
turi būti taikomas įprastas teisės aktų leidybos būdas. Siekiant netrukdyti vykstančioms 
konsultacijoms teisėkūros klausimais, Komisijai reikia suteikti galimybę taikant tolesnę 
procedūrą papildyti naująjį reglamentą arba priimti gaires siekiant jį pakeisti.
Nuomonėje norima atskleisti ir naujus veikimo būdus siekiant greičiau padidinti tinklo 
pajėgumus. Svarbi priemonė siekiant sparčiai panaikinti perkrovą, greta geresnio investavimo, 
gali būti supaprastinta ir pigesnė leidimų išdavimo procedūra. Siekiant geriau apžvelgti 
leidimų išdavimo procedūrų trukmę Europoje ir su jomis susijusias sąnaudas, taip pat 
nustatyti , kokios nuostatos trukdo kurti tarpvalstybinį tinklą, perdavimo sistemos operatorių 
tinklui, kurį reikia sukurti, priskirta šios srities stebėjimo funkcija. Vykdant leidimų išdavimo 
procedūras reikėtų siekti sudaryti geresnes sąlygas pritaikant pažangiąją patirtį arba nustatant 
teisėkūros taisykles.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2c straipsnio 1 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą,

c) kas trejus metus rengiamą 10 metų 
investavimo planą,

Pagrindimas

Reikalavimas rengti investavimo planą kas trejus metus turėtų padėti pateikti reikalingą 
informaciją ir išvengti nereikalingos biurokratijos.

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2c straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)
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fa) per vienerius metus ir vėliau kas trejus 
metus su tinklu susijusių leidimo išdavimų 
procedūrų trukmės apžvalgą, nacionalinių 
reglamentuojamųjų aktų apžvalgą arba 
įvairių formų nacionalinių
reglamentuojamųjų aktų, dėl kurių 
delsiama, trukdoma plėsti tinklą arba jo 
plėtra yra brangesnė, apžvalgą.

Pagrindimas

Fa punktas įterpiamas siekiant spręsti problemą, kai dėl skirtingų nacionalinių taisyklių, 
susijusių su leidimų išdavimu, trukdoma plėsti tarpvalstybinį tinklą. Siekiant rasti reikalingus 
sprendimus arba pagerinti padėtį naudojantis pažangiąja patirtimi, reikia stebėti dabartinę 
padėtį. 

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2c straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus paskelbia 
Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą planą. 
Tame investavimo plane aprašomas 
integruoto tinklo modeliavimas, pateikiamas 
veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, 
pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaita ir 
sistemos atsparumo įvertinimas. Investavimo 
planas rengiamas visų pirma remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Investavimo 
plane nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas trejus metus paskelbia 
Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą planą. 
Tame investavimo plane aprašomas 
integruoto tinklo modeliavimas, pateikiamas 
veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, 
pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaita ir 
sistemos atsparumo įvertinimas. Investavimo 
planas rengiamas visų pirma remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Investavimo 
plane nurodomas investicijų trūkumas, 
pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Prie 
investavimo plano kaip priedas pridedama 
tarpvalstybinio tinklo plėtros kliūčių, kurių 
kyla dėl skirtingų leidimų išdavimo 
procedūrų arba skirtingos leidimų išdavimo 
praktikos, apžvalga. 

Pagrindimas

Reikalavimas rengti investavimo planą kas trejus metus turėtų padėti pateikti reikalingą 
informaciją ir išvengti nereikalingos biurokratijos.
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Į 2c straipsnio 1 dalį fa punktas įterpiamas siekiant spręsti problemą, kai dėl skirtingų 
nacionalinių taisyklių, susijusių su leidimų išdavimu, trukdoma plėsti tarpvalstybinį tinklą. 
Siekiant rasti reikalingus sprendimus arba pagerinti padėtį naudojantis pažangiąja patirtimi, 
reikia stebėti dabartinę padėtį.

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2c straipsnio 6 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai priimant gaires, nurodytas 
9 straipsnyje.

6. Komisijos prašymu Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pataria Komisijai iš dalies keičiant gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Pagrindimas

Nuostata keičiama atsižvelgiant į siūlomus 9 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2e straipsnio 3 dalies įžanginė dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros 
rekomendaciją Komisija gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirtas gaires, jei ji mano, kad:

Gavusi Agentūros rekomendaciją Komisija 
gali priimti 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtas gaires, jei ji 
mano, kad:

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kompetencija būtų priskirta vienareikšmiškai.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2e straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, 
nurodytas 9 straipsnyje.

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos 
teisei iš dalies keisti gaires, nurodytas 9 
straipsnyje.

Pagrindimas

Reglamento tekstas keičiamas atsižvelgiant į siūlomus 9 straipsnio pakeitimus.
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Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2e straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

4a. Komisija praneša Europos Parlamentui 
ir Tarybai, jei ketina priimti gaires pagal 2e 
straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Jeigu Komisija ima veikti Reglamento 2e straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, daroma išvada, 
kad dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas, finansuojamas iš viešųjų lėšų, ne iki galo 
atlieka savo užduotis, nustatytas reglamente. Europos Parlamentas ir Taryba turi būti 
išsamiai informuojami apie tai, kad galėtų inicijuoti atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2g straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo veikla 
susijusias išlaidas padengia perdavimo 
sistemos operatoriai; į jas atsižvelgiama 
skaičiuojant tarifus.

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo veikla 
susijusios išlaidos padengiamos iš Europos 
Sąjungos biudžeto.

Pagrindimas

Pagal įterptus 2a–2h straipsnius reikia sukurti naują sistemą, kuri turėtų būti finansuojama. 
Kadangi naujasis tinklas bus jungiamas ES lygmeniu, jį finansuoti taip pat reikia iš ES 
biudžeto. Finansuojant pagal tarifus nebūtų kontroliuojamos sąnaudos, taigi nebūtų galima 
įvertinti naujosios sistemos.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

2h straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
šio reglamento nuostatas jį papildant, 
priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

Išbraukta.
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Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu ir Agentūra.“

Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas organizuojamas vykdant tinklo veiklą. Kaip vyks 
bendradarbiavimas ir kokiu lygmeniu jis bus organizuojamas, nustatoma tinklo veiklos 
taisyklėse. Nebūtina ir netikslinga, kad Komisija išleistų specialų potvarkį.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 10 DALIS

6c straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

6c straipsnis
Informacijos skelbimo ribojimas

Jei perdavimo tinklų, laikymo sistemos 
arba SGD sistemos operatorius mano, kad 
laikydamasis konfidencialumo reikalavimų 
neturi teisės skelbti visų reikalingų 
duomenų, jis kreipiasi į kompetentingas 
institucijas prašydamas leidimo riboti 
atitinkamo (-ų) punkto (-ų) skelbimą. 
Kompetentingos institucijos kiekvienu 
konkrečiu atveju duoda leidimą arba jo 
neduoda, ypač atsižvelgdamos į būtinybę
teisėtomis priemonėmis saugoti verslo 
paslaptis ir į tikslą sukurti konkurencijai 
atvirą dujų rinką.
Šiame straipsnyje minėtas leidimas 
neduodamas, jeigu trys ar daugiau 
naudotojų įsigijo tuos pačius pajėgumus 
pagal sutartį.

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais duomenų skelbimas gali prieštarauti nacionalinėms duomenų apsaugos 
taisyklėms arba tikslui suformuoti konkurencijai atvirą dujų rinką. Taigi išimtiniais atvejais 
tikslinga leisti išnagrinėti konkrečias aplinkybes. 

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 13 DALIS

8a straipsnio 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)
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Šios taisyklės paskelbiamos, parengiamos 
taip, kad būtų suderintos galimybės pasiekti 
vartotojus tarpvalstybiniu mastu, ir
persvarstomos reguliavimo institucijų.

Šios taisyklės parengiamos taip, kad būtų 
skatinamos ir užtikrinamos galimybės 
pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu.
Taisyklės skelbiamos po to, kai jas 
persvarsto reguliavimo institucijos. 

Pagrindimas

Už mažmenines rinkas ir sąlygų nustatymą, įskaitant ir paskirstymo sistemos operatoriams, ir 
toliau atsakingos valstybės narės. Galimybes pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu galima 
užtikrinti ir nesuderinus jų Europos mastu, panašiai, kaip ir paslaugų rinkoje.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 14 DALIS

9 straipsnio 1 dalies g punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

g) išsami informacija, susijusi su 
mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a 
straipsnį; 

Išbraukta.

Pagrindimas

Už reikalingas taisykles, susijusias su mažmeninių vartotojų rinkomis, ir toliau turi būti 
atsakingos valstybės narės. 

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 14 DALIS

9 straipsnio 1 dalies h punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Įgaliojimas priimti gaires 2c straipsnio 3 dalyje nurodytais klausimais, nustatytas 2e 
straipsnio 3 dalyje. Kadangi kitas 9 straipsnio 1 dalyje išvardytas gaires Komisija gali tik iš 
dalies keisti, bet ne priimti, šią nuorodą, laikantis nuoseklumo, iš 9 straipsnio reikia išbraukti.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 14 DALIS

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais 
klausimais susijusios gairės, skirtos 

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais 
klausimais susijusios gairės, skirtos 
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perdavimo sistemos operatoriams, 
pateikiamos priede. 

perdavimo sistemos operatoriams, 
pateikiamos priede. Nustatyta tvarka vėliau 
priimamos ir kaip šio reglamento 2 priedas 
pateikiamos atitinkamos su 1 dalies a–c 
punktuose nurodytais laikymo ir SDG 
operatoriais susijusios gairės ir su 1 dalies 
d–f punktuose išvardytais klausimais 
susijusios gairės.

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą siekiama užtikrinti, kad gaires nustatyta tvarka priimtų Parlamentas ir 
Taryba. Įgaliojimų perdavimas Komisijai turi būti apribotas teise daryti dalinius pakeitimus, 
kurių galbūt gali reikėti. Komisija mano, kad gairės būtinos norint pasiekti reglamento tikslų, 
taigi jie turi būti nustatyti reglamente. Komisija gali teikti atitinkamus papildomus pasiūlymus 
vykstant procedūrai.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 14 DALIS

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires ir priimti 
naujas 1 dalyje išvardytoms sritims skirtas 
gaires. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos 
taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje 
pastraipoje nurodytas gaires. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, 
inter alia, jį papildant, priimamos taikant 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.“

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą siekiama užtikrinti, kad gaires nustatyta tvarka priimtų Parlamentas ir 
Taryba. Įgaliojimų perdavimas Komisijai turi būti apribotas teise daryti dalinius pakeitimais, 
kurių galbūt gali reikėti. Komisija mano, kad gairės būtinos norint pasiekti reglamento tikslų, 
taigi jie turi būti nustatyti reglamente. 


