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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo siūlomu Reglamentu siekiama iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų (COM(2007)532). Pasiūlymas yra 
Energetikos teisės aktų paketo (Elektros energijos ir dujų rinkos. Trečiasis teisės aktų 
paketas), kurį Komisija pateikė 2007 m. rugsėjo mėn., dalis. Nuomonės referentas apskritai 
pritaria Energetikos teisės aktų paketui. Teisės aktų paketas yra labai svarbus siekiant užbaigti 
tebevykstantį Europos energijos ir dujų sektorių liberalizavimo procesą ir užtikrinti tikrą, 
skaidrią ir atvirą vidaus rinką. 

Nors nuomonės referentas ir pritaria Energetikos teisės aktų paketui, jis mano, kad sunku 
pasiekti nuosavybės atskyrimo tikslus visoje Europoje, nes Europos šalys yra labai skirtingos. 
Kai kuriose šalyse dar tebejuntami antrojo energetikos teisės aktų paketo įgyvendinimo 
padariniai, kadangi minėtieji teisės aktai dar nėra deramai įgyvendinti arba taikomi. Todėl 
sunku vienu metu taikyti nuosavybės kriterijus visose valstybėse narėse. Be to kai kurios 
valstybės narės yra sudariusios ilgalaikes sutartis (kai kurios  50-čiai metų), o tai taip pat 
trukdo siekti atskyrimo tikslų. Galiausiai nuomonės referentas nėra įsitikinęs, kad 
įgyvendinant atskyrimą sumažės kainos ir vartotojai pajus kokį nors skirtumą savo naudai.

Remdamasis šia nuomone, nuomonės referentas siūlo priimti pakeitimus atsižvelgiant į šiuos 
dalykus:

 Veiksmingas regioninis bendradarbiavimas yra labai svarbus užtikrinant tikros vidaus 
rinkos sukūrimą. Todėl nuomonės referentas pritaria, kad turi būti sukurtas Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas, kuriame būtų bendradarbiaujama siekiant 
užtikrinti Europos dujų rinkos veiksmingumą, atstovavimą ir skaidrumą. Nuomonės 
referentas mano, kad labai svarbu, jog valstybės narės regionų lygmeniu skatintų ir 
prižiūrėtų tinklų operatorius. Nuomonės referentas taip pat mano, kad elektros 
energijos perdavimo ir paskirstymo veiklos atskyrimas nuo elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo nėra bendradarbiavimo perdavimo tinklų srityje prielaida. 
Perdavimo tinklai neabejotinai gali būti veiksmingi neatlikus nuosavybės atskyrimo 
visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

 Be to tarp dujų ir elektros energijos rinkų esama struktūrinių skirtumų, todėl turi būti 
taikomos skirtingos priemonės. Nėra paprasta dujų sektoriuje taikyti tolesnes 
atskyrimo priemones, todėl būtini konkretūs sprendimai siekiant užtikrinti galutinį 
dujų sektoriaus vidaus rinkos sukūrimą.  

 Galimybę kuo didesniam skaičiui žmonių naudotis įperkamomis dujomis nuomonės 
referentas laiko svarbiausiu klausimu. Nuomonės referentas taip pat pritaria, kad 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas, rengdamas darbus, turi atvirai ir 
skaidriai konsultuotis su suinteresuotomis šalimis. Nuomonės referentas siūlo taip pat 
konsultuotis su vartotojais ir vartotojų organizacija, nes jie yra svarbios 
suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.  

 Nuomonės referentas yra taip pat įsitikinęs, kad tiekimo saugumas yra svarbus 
siekiant užkirsti kelią kainų svyravimams ir panaikinti Europos vartotojų nesaugumą 
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kainų atžvilgiu. Tiekimo saugumą kartu su kitomis priemonėmis galima pasiekti 
užkirtus kelią rinkos koncentracijai ir užtikrinus tikrą ir atvirą energijos prekybos 
rinką. 

 Tad naujiems dalyviams atvirų suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginių ir saugyklų 
užtikrinimą nuomonės referentas laiko dar vienu svarbiausiu klausimu. Skaidri 
informacija apie saugyklas ir pajėgumus yra svarbi siekiant užtikrinti energijos 
prekybos vidaus rinką. Tai užtikrins teisingas kainas ir tikrą atvirą rinką, kurios bus 
naudingos vartotojams. Informacijos paskelbimą turi prižiūrėti kompetentinga 
valdžios institucija; 

 Galiausiai nuomonės referentas mano, kad reikia parengti viešą, atnaujintą visų 
Europos dujų vamzdynų planą ir kad Komisija turi jį skelbti ir atnaujinti. Visi 
dabartiniai ir busimieji regioniniai dujotiekiai Europoje turi būti geriau matomi 
siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, geresnę informaciją apie „energijos skyles“ 
(perdavimo tinklų ar jungčių nebuvimą) ir pasiūlyti galimus naujus tarpvalstybinius 
tinklus. Tai pagerintų tinklo planavimą Europoje. 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Nuo 1999 m. laipsniškai kuriamos 
gamtinių dujų (toliau – dujų) vidaus rinkos 
tikslas – visiems Bendrijos vartotojams –
piliečiams ar verslininkams – suteikti realių 
pasirinkimo galimybių, naujų verslo ir 
daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, 
kad būtų galima užtikrinti didesnį 
veiksmingumą, konkurencingas kainas, 
aukštesnius paslaugų standartus ir prisidėti 
prie tiekimo saugumo bei tvarumo.

(1) Nuo 1999 m. laipsniškai kuriamos 
gamtinių dujų (toliau – dujų) vidaus rinkos 
tikslas – visiems Bendrijos vartotojams –
piliečiams ar verslininkams – suteikti realių 
pasirinkimo galimybių, naujų verslo ir 
daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, 
kad būtų galima užtikrinti didesnį 
veiksmingumą, konkurencingas kainas, 
aukštesnius paslaugų standartus, prieigos 
galimybes kuo didesniam skaičiui žmonių ir 
prisidėti prie tiekimo saugumo bei tvarumo.

                                               
1 OL C  , , p.  .
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Pagrindimas

Galimybė naudotis įperkamomis dujomis kuo didesniam skaičiui žmonių yra labai svarbi. 

Pakeitimas 2
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos energetikos 
politika“ pabrėžiama, kaip svarbu baigti 
kurti gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti 
vienodas konkurencijos sąlygas visoms dujų 
bendrovėms Bendrijoje. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Dujų ir elektros vidaus rinkos 
perspektyvos“ ir Komisijos komunikate 
„Europos dujų ir elektros energijos sektorių 
tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 
17 straipsnį (Galutinė ataskaita)“ nurodyta, 
kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir 
priemonės nesudaro sistemos, leisiančios
sukurti tinkamai veikiančią vidaus rinką.

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos energetikos 
politika“ pabrėžiama, kaip svarbu baigti 
kurti gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti 
vienodas konkurencijos sąlygas visoms dujų 
bendrovėms Bendrijoje. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Dujų ir elektros vidaus rinkos 
perspektyvos“ ir Komisijos komunikate 
„Europos dujų ir elektros energijos sektorių 
tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 
17 straipsnį (Galutinė ataskaita)“ nurodyta, 
kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir 
priemonės nesudaro sistemos, leisiančios 
sukurti tinkamai veikiančią, veiksmingą ir 
atvirą vidaus rinką.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti veiksmingą ir atvirą, o ne tik tinkamai veikiančią vidaus rinką. Svarbu turėti 
rinką, kuri būtų atvira naujiems dalyviams, ir užtikrinti veiksmingą visų dalyvių konkurenciją. 

Pakeitimas 3
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercinių kodeksų 
suderinamumas suteikiant ir valdant 
veiksmingą prieigą prie tarpvalstybinių 
perdavimo tinklų, taip pat būtų užtikrintas 
suderintas bei pakankamai perspektyvinis 
perdavimo sistemos planavimas ir tinkamas 
techninis jos tobulinimas Bendrijoje, tuo pat 
metu tinkamai atsižvelgiant į aplinkos 
apsaugą, ir būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir moksliniai tyrimai
bei inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti 

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercinių kodeksų 
suderinamumas suteikiant ir valdant 
veiksmingą ir skaidrią prieigą prie 
tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat 
būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai 
perspektyvinis perdavimo sistemos 
planavimas ir tinkamas techninis jos 
tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu 
tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, ir 
būtų skatinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei 
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atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti 
technologijas, kurias naudojant išmetama 
mažai anglies dioksido. Perdavimo sistemos 
operatoriai turėtų eksploatuoti savo tinklus 
vadovaudamiesi tais suderintais techniniais 
ir veikimo rinkoje kodeksais. 

inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti 
atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti 
technologijas, kurias naudojant išmetama 
mažai anglies dioksido. Perdavimo sistemos 
operatoriai turėtų eksploatuoti savo tinklus 
vadovaudamiesi tais suderintais techniniais 
ir veikimo rinkoje kodeksais. 

Pagrindimas

Skaidri prieiga prie tarpvalstybinių perdavimo tinklų yra ypač svarbi plėtojant veiksmingą ir 
atvirą rinką. Neužtikrinus skaidrios prieigos gali atsirasti kliūčių ir būti daromas poveikis 
konkurencijos lygiui.

Pakeitimas 4
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Kad būtų galima užtikrinti optimalų dujų 
perdavimo tinklo valdymą Bendrijoje, 
reikėtų sukurti Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklą. Vykdydamas 
savo užduotis tinklas turėtų laikytis 
Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir 
toliau taikomos Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo sprendimams. Tinklo 
užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o 
veiklos metodais turėtų būti užtikrinamas 
veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. 
Atsižvelgiant į tai, kad didesnę pažangą 
galima užtikrinti veikiant regiono lygiu, 
perdavimo sistemos operatoriai visoje 
bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti 
regionines struktūras, tačiau tuo pačiu jie 
turėtų užtikrinti, kad regiono mastu pasiekti 
rezultatai būtų suderinami su kodeksais ir 
investavimo planais Bendrijos lygiu. 
Bendradarbiavimo tokiose regioninėse 
struktūrose prielaida – veiksmingas tinklo 
eksploatavimo veiklos atskyrimas nuo 
gavybos ir tiekimo veiklos; neatskyrus šių 
veiklos rūšių dėl perdavimo sistemos 
operatorių regioninio bendradarbiavimo 
gali atsirasti antikonkurencinio elgesio 
rizika.

(7) Kad būtų galima užtikrinti optimalų dujų 
perdavimo tinklo valdymą Bendrijoje, 
reikėtų sukurti Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklą. Vykdydamas 
savo užduotis tinklas turėtų laikytis 
Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir 
toliau taikomos Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo sprendimams. Tinklo 
užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o 
veiklos metodais turėtų būti užtikrinamas 
veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. 
Atsižvelgiant į tai, kad didesnę pažangą 
galima užtikrinti veikiant regiono lygiu, 
perdavimo sistemos operatoriai visoje 
bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti 
regionines struktūras, tačiau tuo pačiu jie 
turėtų užtikrinti, kad regiono mastu pasiekti 
rezultatai būtų suderinami su kodeksais ir 
investavimo planais Bendrijos lygiu. 
Valstybės narės turėtų skatinti 
bendradarbiavimą regionų lygmeniu ir 
prižiūrėti tinklo veiksmingumą šiuo 
lygmeniu.
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrą tarpvalstybinę vidaus rinką ir bendradarbiavimą labai svarbu, kad 
valstybės narės skatintų bendradarbiavimą regionų lygmeniu ir įsipareigotų prižiūrėti tinklo 
veiksmingumą. Be to veiksmingas nuosavybės atskyrimas nėra būtina sąlyga siekiant 
užtikrinti regioninį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas gali vykti ir būti veiksmingas 
neatliekant nuosavybės atskyrimo.

Pakeitimas 5
8A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(8a) Kalbant apie konsultavimosi procesą, 
vartotojai ir vartotojų organizacijos turėtų 
ryžtingiau ir aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
uždavinius, visų pirma tuomet, kai 
rengiamos techninės taisyklės ir rinkos 
veikimo kodeksai bei metų darbo 
programos. 

Pagrindimas

Vartotojai ir vartotojų organizacijos taip pat turėtų dalyvauti konsultacijose, nes jie yra 
svarbios suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

Pakeitimas 6
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Siekdama užtikrinti didesnį viso dujų 
vamzdyno padėties Europoje skaidrumą 
Komisija turėtų parengti, paskelbti ir 
atnaujinti dujų tinklo Europoje planą. Visi 
vamzdynai ir galimos regioninės jungtys 
turėtų būti įtrauktos į šį planą.  

Pagrindimas

Komisija turėtų parengti, paskelbti ir atnaujinti dujų tinklo, įskaitant galimas regionines 
jungtis, Europoje planą siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, geresnę informaciją apie 
„energijos skyles“ (perdavimo tinklų ar jungčių nebuvimą) ir pasiūlyti galimus naujus 
tarpvalstybinius tinklus. 

Pakeitimas 7
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(11) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią 
pastaraisiais metais vykdė nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Komisija, galima 
daryti išvadą, kad dabartinių skaidrumo 
reikalavimų ir prieigos prie infrastruktūros 
taisyklių kol kas nepakanka.

(11) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią 
pastaraisiais metais vykdė nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Komisija, galima 
daryti išvadą, kad dabartinių skaidrumo 
reikalavimų ir prieigos prie infrastruktūros 
taisyklių kol kas nepakanka siekiant 
užtikrinti tikrą, atvirą ir veiksmingą vidaus 
rinką.

Pagrindimas

Formuluotės patikslinimas.

Pakeitimas 8
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos 
dalyviai turi būti tikri, kad už 
piktnaudžiavimą padėtimi gali būti taikomos 
sankcijos. Kompetentingos institucijos turėtų 
sudaryti sąlygas veiksmingai ištirti įtariamus 
piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl 
kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę naudotis duomenimis, susijusiais 
su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. Dujų 
rinkoje apie visus šiuos sprendimus sistemos 
operatoriams pranešama pajėgumų 
rezervavimo, paskyrimų ir realių dujų srautų 
duomenų forma. Sistemos operatoriai turėtų 
užtikrinti, kad kompetentingos institucijos 
nustatytą laikotarpį galėtų gauti šią 
informaciją. 

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos 
dalyviai turi būti tikri, kad už 
piktnaudžiavimą padėtimi gali būti taikomos 
reikiamos sankcijos. Kompetentingos 
institucijos turėtų sudaryti sąlygas 
veiksmingai ištirti įtariamus 
piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl 
kompetentingos institucijos turi turėti 
galimybę naudotis duomenimis, susijusiais 
su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. Dujų 
rinkoje apie visus šiuos sprendimus sistemos 
operatoriams pranešama pajėgumų 
rezervavimo, paskyrimų ir realių dujų srautų 
duomenų forma. Sistemos operatoriai turėtų 
užtikrinti, kad kompetentingos institucijos 
nustatytą laikotarpį galėtų gauti šią 
informaciją ir laisvai ja naudotis. 
Kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
nuolat prižiūrėti, kaip sistemos operatoriai 
laikosi taisyklių.

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti nediskriminacinės, skaidrios ir veiksmingos rinkos veikimą, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti užtikrinta galimybė laisvai naudotis svarbia 
elektros energijos tiekimo įmonių informacija, jos taip pat turėtų prižiūrėti, kaip elektros 
energijos tiekimo įmonės laikosi taisyklių.   

Pakeitimas 9
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi 
vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas 
kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. 
Todėl apie tiekimo grandinę 
reglamentuojančias taisykles ir jos dalyvių 
įpareigojimus reikia pranešti visiems rinkos 
dalyviams; tos taisyklės ir įpareigojimai turi 
būti suderinti, kad padidėtų Bendrijos rinkos 
integracija.

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi 
vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas 
kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. 
Todėl apie tiekimo grandinę 
reglamentuojančias taisykles ir jos dalyvių 
įpareigojimus reikia pranešti visiems rinkos 
dalyviams; tos taisyklės ir įpareigojimai turi 
būti suderinti, kad padidėtų Bendrijos rinkos 
integracija. Kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų nuolat prižiūrėti, kaip 
rinkos dalyviai laikosi taisyklių.

Pagrindimas

Šiuo sakiniu siekiama paaiškinti kompetentingos institucijos atsakomybę ir užtikrinti, kad 
būtų laikomasi taisyklių.

Pakeitimas 10
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis 
ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginiais yra nepakankamos, todėl 
taisykles reikia tobulinti. Europos elektros 
energijos ir dujų reguliavimo grupės 
(ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai 
rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo 
sistemos operatoriams skirtos gerosios 
patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims 
teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl kurių 
Madrido forume susitarė visos 
suinteresuotosios šalys, taikomos 
netinkamai, todėl jos turi būti privalomos. 

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis 
ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginiais yra nepakankamos, todėl 
taisykles reikia iš esmės tobulinti. Europos 
elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės 
(ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai 
rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo 
sistemos operatoriams skirtos gerosios 
patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims 
teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl kurių 
Madrido forume susitarė visos 
suinteresuotosios šalys, taikomos 
netinkamai, todėl jos turi būti privalomos. 

Pagrindimas

Siekiant tikros vidaus rinkos būtina iš esmės pagerinti prieigos prie dujų saugyklų ir SGD 
įrenginių taisykles.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2f straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

1. Vykdydamas savo užduotis Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas rengia 
plataus masto, išankstines, atviras ir 

1. Vykdydamas savo užduotis Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas rengia 
plataus masto, išankstines, atviras ir 
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skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus ir metinę veiklos programą, 
nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse. 
Konsultacijose dalyvauja tiekimo įmonės, 
vartotojai, sistemos naudotojai, paskirstymo 
sistemos operatoriai, SGD sistemos ir 
laikymo sistemos operatoriai, taip pat 
atitinkamos (sektoriaus) asociacijos, 
techninės įstaigos ir suinteresuotųjų šalių 
grupės.

skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai 
rengia technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus ir metinę veiklos programą, 
nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse. 
Konsultacijose dalyvauja tiekimo įmonės, 
pirkėjai, vartotojai, vartotojų organizacijos,
sistemos naudotojai, paskirstymo sistemos 
operatoriai, SGD sistemos ir laikymo 
sistemos operatoriai, taip pat atitinkamos 
(sektoriaus) asociacijos, techninės įstaigos ir 
suinteresuotųjų šalių grupės.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti veiksmingą ir įvairiapusį konsultavimosi procesą. Taigi vartotojai ir 
vartotojų organizacijos taip pat turėtų dalyvauti konsultacijose, nes jie yra svarbios 
suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes pasitelkus 
netiesioginius aukcionus ir balansavimo 
mechanizmų integravimą.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina 
taikyti operatyvines priemones optimaliam 
tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina 
plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių 
pajėgumų paskirstymo galimybes pasitelkus 
netiesioginius aukcionus ir balansavimo 
mechanizmų integravimą. Valstybės narės 
skatina ir prižiūri šį tinklą. 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikros tarpvalstybinės rinkos veikimą ir bendradarbiavimą labai svarbu, 
kad valstybės narės skatintų su elektros tinklu susijusią veiklą ir įsipareigotų prižiūrėti šio 
tinklo veiksmingumą. 

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi atskirai 
ir nepriklausomai už kiekvieną dujų įleidimo 
į perdavimo sistemą arba išleidimo iš 
perdavimo sistemos punktą. Tinklo 

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi atskirai 
ir nepriklausomai už kiekvieną dujų įleidimo 
į perdavimo sistemą arba išleidimo iš 
perdavimo sistemos punktą. Tinklo 
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mokesčiai skaičiuojami neatsižvelgiant į 
sutartyse numatytus maršrutus.

mokesčiai skaičiuojami neatsižvelgiant į 
sutartyse numatytus maršrutus. Prieiga prie 
tinklo yra atvira naujiems dalyviams jų 
nediskriminuojant.

Pagrindimas

Svarbu siekiama užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą konkurenciją nediskriminuojant ir visiems 
suteikiant lygias galimybes.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

4a straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos 
su jungtinėmis dujų transportavimo 
sistemomis, ir palengvina prieigą 
bendradarbiaudami su perdavimo sistemos 
operatoriais;

b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos 
su jungtinėmis dujų transportavimo 
sistemomis, ir palengvina laisvą prieigą 
bendradarbiaudami su perdavimo sistemos 
operatoriais;

Pagrindimas

Laisva prieiga yra labai svarbi.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

4a straipsnio 1 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus 
saugyklų ir SGD įrenginių naudotojų 
komercinius poreikius, viešai paskelbia 
svarbią informaciją, pirmiausia informaciją 
apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi 
jomis;

c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus 
saugyklų ir SGD įrenginių naudotojų 
komercinius poreikius, viešai paskelbia 
svarbią informaciją, pirmiausia informaciją 
apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi 
jomis. Būtinos informacijos paskelbimą 
prižiūri kompetentinga valdžios institucija; 

Pagrindimas

Siekiant, kad taisyklės būtų veiksmingos ir jų būtų laikomasi, būtina, jog kompetentinga 
valdžios institucija prižiūrėtų reikalingos informacijos paskelbimą.

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS
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5a straipsnio 3 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD 
įrenginio ir saugyklos pajėgumus siūlo 
pirminėje rinkoje; saugyklos atveju 
pajėgumai siūlomi bent prieš dieną ir yra 
pertraukiamieji; 

a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD 
įrenginio ir saugyklos pajėgumus 
nedelsdamas siūlo pirminėje rinkoje; 
saugyklos atveju pajėgumai siūlomi bent 
prieš dieną ir yra pertraukiamieji; 

Pagrindimas
Siekiama užkirsti kelią dujų kaupimui.

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 9 PUNKTO (C) PAPUNKTIS

6 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-
post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. 
Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, 
kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus 
turima informacija.

7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į 
sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais 
srautų duomenimis, perdavimo sistemos 
operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-
post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. 
Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, 
kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus 
turima informacija. Kompetentinga valdžios 
institucija užtikrina, kad būtina 
informacija būtų skelbiama.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dujų rinkos skaidrumą ir atvirumą, būtina, kad kompetentinga valdžios 
institucija užtikrintų, jog reikalinga informacija būtų skelbiama.

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS

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

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir standartizuotu 
būdu skelbia kiekybinę informaciją apie 
sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir 
SGD įrenginių pajėgumus. 

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD 
sistemos ir laikymo sistemos operatorius 
reguliariai ir nuolat patogiu ir standartizuotu 
būdu skelbia kiekybinę informaciją apie 
sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir 
SGD įrenginių pajėgumus. Kompetentinga 
valdžios institucija užtikrina, kad būtina 
informacija būtų skelbiama.
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dujų rinkos skaidrumą ir atvirumą, būtina, kad kompetentinga valdžios 
institucija užtikrintų, jog reikalinga informacija būtų skelbiama.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 13 PUNKTAS

8a straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių 
ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų 
formavimąsi regiono ir Bendrijos mastu, 
valstybės narės užtikrina, kad perdavimo 
sistemos operatorių, paskirstymo sistemos 
operatorių, tiekimo įmonių, vartotojų ir, 
prireikus, kitų rinkos dalyvių vaidmenys bei 
pareigos būtų apibrėžti atsižvelgiant į 
sutartines priemones, įsipareigojimus 
vartotojams, keitimosi duomenimis ir 
atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę 
ir įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių duomenis. 

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių, 
veiksmingų ir skaidrių tarpvalstybinių 
mažmeninių rinkų formavimąsi regiono ir 
Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, 
kad perdavimo sistemos operatorių, 
paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo 
įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos 
dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų 
apibrėžti atsižvelgiant į sutartines 
priemones, įsipareigojimus vartotojams, 
keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti skaitiklių 
duomenis. 

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tarpvalstybinės mažmeninės rinkos veiktų taip pat 
veiksmingai.
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