
PA\709924LT.doc PE402.499v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2007/0196(COD)

21.2.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių 
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

Nuomonės referentas: Toine Manders



PE402.499v02-00 2/14 PA\709924LT.doc

LT

PA_Legam



PA\709924LT.doc 3/14 PE402.499v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūloma direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/55 yra dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių. Ji įeina į energetikos paketą (Trečiąjį ES elektros energijos ir 
gamtinių dujų rinkos paketą), kurį Komisija pasiūlė 2007 m rugsėjo mėnesį. Nuomonės 
referentas džiaugiasi penkiais paketo pasiūlymais ir bendrai juos remia, kadangi jie labai 
svarbūs siekiant tikros bendros Europos vidaus rinkos. Pasiūlymuose siekiama užtikrinti 
tiekimo saugumą ir išlaikyti skaidrias kainas ir susijusias konkurencingas rinkas, norint 
užtikrinti naudą Europos vartotojams. Kitaip tariant, siekiama remti ir toliau vystyti 
tebevykstantį Europos liberalizavimo procesą, kurį nuomonės referentas tvirtai remia.  

Nors nuomonės referentas ir džiaugiasi pasiūlymu, jis mano, kad galima nemažai dalykų 
pagerinti, ypač vartotojų teisių apsaugos srityje, todėl kartu siūlo siūlo šiuos pakeitimus:

 Nuomonės referentas ir IMCO komitetas mano, kad ypatingai svarbu suteikti 
vartotojams galimybę lengvai naudotis energija už prieinamą kainą. Taigi vartotojų 
teisių apsaugos priemonės dujų sektoriuje yra labai svarbios siekiant užtikrinti 
vartotojams galimybę lengvai ir be papildomų išlaidų pakeisti tiekėją, lengvai gauti 
duomenis apie suvartojimą ir t. t. Nuomonės referentas taip pat džiaugiasi 2006 m. 
reikalavimais (nustatytais Direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ir energetinių paslaugų) ir ragina valstybes nares įdiegti modernių 
skaitiklių sistemą ir užtikrinti, kad vartotojų išankstinis mokėjimas atitiktų ir 
atspindėtų tikrą dujų suvartojimą.

 Siekiant užtikrinti A priede numatytas vartotojų apsaugos priemones, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi užtikrinti veiksmingą šių priemonių įgyvendinimą ir 
taikymą. Nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat turi stebėti šių taisyklių 
įgyvendinimą ir taikyti sankcijas už jų nesilaikymą. Pagrindinis dujų įmonių tikslas 
turėtų būti paslaugų kokybė. 

 Komisijos pasiūlyme reguliavimo institucijai suteikiamas visiškas nepriklausomumas. 
Daugelyje Europos Sąjungos teisinių sistemų, teismas turi galimybę tik patikrinti, ar 
įstatymo leidėjas priimdamas sprendimą laikėsi procedūrinių reikalavimų 
(nereikšmingas tikrinimas), tačiau neturi teisės nagrinėti šio sprendimo iš esmės. 
Nuomonės referentas nerimauja, kad tai įstatymų leidėjui suteikia neribota laisvę.  Tai 
prieštarauja pagrindiniams stabdžių ir atsvarų sistemos principams. 

 Nuomonės referentas mano, kad Europos vartotojams naudingas teikimo užtikrinimas 
gali būti pasiektas išvengiant rinkos koncentracijos ir užtikrinant veiksmingos 
energijos prekybos rinkos sukūrimą. Dujų ir elektros sektoriuose yra struktūrinių 
skirtumų. Dujų sektoriuje yra tiekėjų koncentracija ir ilgalaikiai sandoriai palaikantys 
tiekimą, taip pat trūksta paskesnio likvidumo. Taigi reikia naujos prekybos sistemos ir 
prekybos įpareigojimai turėtų būti privalomi.

 Nuomonės referentas labai remia 2007 m. liepos 10 d. Parlamento rezoliucijos dėl 
dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos teiginį, kad perdavimo sistemų 
nuosavybės išskyrimas galėtų būti veiksmingiausia priemonė skatinti investicijas į 
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infrastruktūrą nediskriminuojančiomis sąlygomis.

 Valstybės narės turi pareigą užtikrinti tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą ir antrojo 
energetikos paketo vykdymą.  Nuomonės referentas ragina Komisiją taikyti sankcijas 
toms valstybėms narėms, kurios dar neįgyvendino antrojo energetikos paketo. 

 Be to nuomonės referentas remia regionų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti geresnį 
Europos dujotiekių integravimą. Turi būti paprasčiau pakeisti jų trasas siekiant gerai 
veikiančios vidaus rinkos. Valstybės narės užtikrina ir stebi regioninį 
bendradarbiavimą ir užtikrina minimalias kaimyninių šalių jungiančiuosius 
vamzdynus. 

 Atsižvelgiant į tai turi būti daugiau skaidrumo ir daugiau griežtų taisyklių dėl 
perdavimo, laikymo ir (arba) SGD įrenginių, siekiant palengvinti naujų narių 
prisijungimą prie dujų rinkos. 

Pagaliau, nuomonės referentas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl naujos infrastruktūros 
išimčių sąlygų (22 straipsnis), tačiau 22 straipsnyje turėtų būti apimtos ir valstybių narių ir 
trečiųjų šalių jungiantieji vamzdynai. 

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
8A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(8 a) Siekiant užtikrinti tinkamą 
nuosavybės išskyrimo reikalavimų 
įgyvendinimą, Komisija turėtų stabėti ir 
informuoti Europos Parlamentą apie 
nuosavybės išskyrimo procesą valstybėse 
narėse. Komisija taip pat turi taikyti 
teisines priemones valstybėms narėms, 
kurios neįgyvendino energetikos srities 
teisės aktų, galiojusių tuo metu, kai 
įsigaliojo ši direktyva. 

                                               
1 OJ C  , , p..



PA\709924LT.doc 5/14 PE402.499v02-00

LT

Pagrindimas

Antrojo energetikos paketo įgyvendinimas parodė, kad Komisija turėtų atidžiau stebėti šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę procesą ir datą, kada valstybės narės ją perkels.

Pakeitimas 2
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su veiksmingu 
ES dujų rinkos veikimu. Dujas ES 
piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios dujų rinkos, 
ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu susijusi 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Nepažeisdama 
tarptautinių savo įsipareigojimų, Bendrija 
mano, kad dujų perdavimo sektorius yra 
labai svarbus Bendrijai, todėl reikia 
papildomų apsaugos priemonių, susijusių su 
trečiųjų šalių įtaka, kad nekiltų grėsmė 
Bendrijos viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ir Bendrijos piliečių gerovei. 
Tokios priemonės taip pat būtinos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi veiksmingo 
veiklos rūšių atskyrimo taisyklių.

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis, todėl jo 
užtikrinimas natūraliai susijęs su veiksmingu 
ES dujų rinkos veikimu. Dujas ES 
piliečiams galima tiekti tik naudojantis 
vamzdynų tinklu. Veikiančios, atviros, 
tikras prekybos galimybes turinčios dujų 
rinkos, ypač tinklai ir kita su dujų tiekimu 
susijusi įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Nepažeisdama 
tarptautinių savo įsipareigojimų, Bendrija 
mano, kad dujų perdavimo sektorius yra 
labai svarbus Bendrijai, todėl reikia 
papildomų apsaugos priemonių, susijusių su 
trečiųjų šalių įtaka, kad nekiltų grėsmė 
Bendrijos viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ir Bendrijos piliečių gerovei. 
Tokios priemonės taip pat būtinos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi veiksmingo 
veiklos rūšių atskyrimo taisyklių.

Pakeitimas 3
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Būtina užtikrinti laikymo sistemos 
operatorių nepriklausomumą, kad trečiosios 
šalys turėtų geresnes galimybes naudotis 
saugykloms, kurios yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtinos siekiant veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Todėl saugyklas turėtų 
valdyti teisiškai atskirti subjektai, turintys 
veiksmingas teises priimti sprendimus, 
susijusius su turtu, kuris būtinas saugyklų 
techninei priežiūrai, eksploatavimui ir 
plėtrai. Taip pat reikia įpareigoti valstybes 

(15) Būtina užtikrinti laikymo sistemos 
operatorių nepriklausomumą, kad trečiosios 
šalys turėtų geresnes galimybes naudotis 
saugykloms, kurios yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtinos siekiant veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis sistema vartotojų
aprūpinimo tikslais. Todėl saugyklas turėtų 
valdyti teisiškai atskirti subjektai, turintys 
veiksmingas teises priimti sprendimus, 
susijusius su turtu, kuris būtinas saugyklų 
techninei priežiūrai, eksploatavimui ir 
plėtrai. Taip pat reikia įpareigoti valstybes 
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nares apibrėžti ir paskelbti nediskriminacinę 
ir aiškią sistemą, pagal kurią būtų nustatyta 
tinkama saugyklų reguliavimo tvarka, ir taip 
padidinti informacijos apie trečiosioms 
šalims siūlomus laikymo pajėgumus 
skaidrumą.

nares efektyviai apibrėžti ir paskelbti 
nediskriminacinę ir aiškią sistemą, pagal 
kurią būtų nustatyta tinkama saugyklų 
reguliavimo tvarka, ir taip padidinti 
informacijos apie trečiosioms šalims 
siūlomus laikymo pajėgumus skaidrumą.

Pakeitimas 4
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Nediskriminacinė teisė naudotis 
paskirstymo tinklu užtikrina galimybę 
pasiekti vartotojus mažmeniniu lygmeniu. 
Diskriminavimo rizika suteikiant 
trečiosioms šalims teises naudotis 
sistemomis ir investuojant paskirstymo lygiu 
yra mažesnė, nei perdavimo lygiu, nes 
paskirstymo lygiu perkrova ir gavybos 
interesai apskritai yra ne tokie svarbūs, nei 
perdavimo lygiu. Be to, pagal Direktyvą 
2003/55/EB funkcinis paskirstymo sistemos 
operatorių atskyrimas tapo privalomas tik 
2007 m. liepos 1 d., o jo poveikį vidaus 
rinkai dar reikia įvertinti. Pagal dabar 
galiojančias teisinio ir funkcinio veiklos 
rūšių atskyrimo taisykles veiklos rūšis 
galima veiksmingai atskirti tik tuomet, jei 
tos taisyklės bus aiškiau apibrėžtos, tinkamai 
įgyvendintos ir atidžiai prižiūrimos. Todėl 
siekiant mažmeniniu lygmeniu sukurti 
vienodas sąlygas, paskirstymo sistemos 
operatorių veiklą reikėtų prižiūrėti, kad jie 
negalėtų naudotis turimais vertikalios 
integracijos pranašumais, susijusiais su 
konkurencine padėtimi rinkoje, ypač mažų 
buitinių ar nebuitinių vartotojų atžvilgiu. 

(16) Nediskriminacinė teisė naudotis 
paskirstymo tinklu užtikrina galimybę 
pasiekti vartotojus mažmeniniu lygmeniu. 
Diskriminavimo rizika suteikiant 
trečiosioms šalims teises naudotis 
sistemomis ir investuojant paskirstymo lygiu 
yra mažesnė, nei perdavimo lygiu, nes 
paskirstymo lygiu perkrova ir gavybos 
interesai apskritai yra ne tokie svarbūs, nei 
perdavimo lygiu. Be to, pagal Direktyvą 
2003/55/EB funkcinis paskirstymo sistemos 
operatorių atskyrimas tapo privalomas tik 
2007 m. liepos 1 d., o jo poveikį vidaus 
rinkai dar reikia įvertinti. Pagal dabar 
galiojančias teisinio ir funkcinio veiklos 
rūšių atskyrimo taisykles veiklos rūšis 
galima veiksmingai atskirti tik tuomet, jei 
tos taisyklės bus aiškiau apibrėžtos, tinkamai 
įgyvendintos ir atidžiai prižiūrimos. Todėl 
siekiant mažmeniniu lygmeniu sukurti 
vienodas sąlygas ir tikrai veikiančią rinką, 
paskirstymo sistemos operatorių veiklą 
reikėtų prižiūrėti, kad jie negalėtų naudotis 
turimais vertikalios integracijos 
pranašumais, susijusiais su konkurencine 
padėtimi rinkoje, ypač mažų buitinių ar 
nebuitinių vartotojų atžvilgiu. 

Pakeitimas 5
21A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(21a) struktūriniai dujų rinkos sunkumai, 
kylantys dėl tiekėjų koncentracijos, 
ilgalaikių sandorių, skatinančių tiekimą ir 
paskesnio likvidumo trūkumo 
koncentracijos sudaro neaiškią kainų 
struktūrą. Siekiant paaiškinti kainų 
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struktūrą reikia skaidresnio kainų 
formavimo todėl prekybos įsipareigojimai 
turėtų būti privalomi. 

Pagrindimas

Siekiant palengvinti naujų ir mažesnių dujų įmonių prieigą prie rinkos ir sukurti daugiau dujų 
rinkos ir kainų skaidrumo.

Pakeitimas 6
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23) Siekiant užtikrinti, kad visi 
vartotojai galėtų pasinaudoti 
konkurencijos teikiama nauda, reikia dar 
labiau sugriežtinti viešųjų paslaugų 
reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus. 
Pagrindinis tiekimo veiklos aspektas –
galimybė naudotis suvartojimo 
duomenimis, todėl vartotojams reikia 
suteikti galimybę jais naudotis, kad 
galėtų paskatinti konkurentus pateikti 
tais duomenimis pagrįstą pasiūlymą. 
Vartotojai taip pat turėtų turėti teisę gauti 
tinkamą informaciją apie suvartojamą 
energijos kiekį. Reguliariai teikiant 
duomenis apie energijos sąnaudas bus 
skatinama taupyti energiją, nes šie 
duomenys – tiesioginė grįžtamoji 
informacija vartotojams apie investicijų į 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
elgesio pokyčius poveikį. 

(23) Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai 
galėtų pasinaudoti konkurencijos teikiama 
nauda, reikia dar labiau sugriežtinti viešųjų 
paslaugų reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus. 
Pagrindinis tiekimo veiklos aspektas –
galimybė naudotis suvartojimo duomenimis, 
todėl vartotojams reikia suteikti galimybę 
jais naudotis, kad galėtų paskatinti 
konkurentus pateikti tais duomenimis 
pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat turėtų 
turėti teisę gauti tinkamą informaciją apie 
suvartojamą energijos kiekį, o išankstinis 
mokėjimas turėtų atitikti tikrą dujų 
suvartojimą. Reguliariai teikiant duomenis 
apie energijos sąnaudas bus skatinama 
taupyti energiją, nes šie duomenys –
tiesioginė grįžtamoji informacija 
vartotojams apie investicijų į energijos 
vartojimo efektyvumą ir elgesio pokyčius 
poveikį. 

Pagrindimas

Vartotojai moka už dujas iš anksto, pvz. kiekvieną mėnesį. Dažnai šis išankstinis mokėjimas 
neatitinka tikro vartotojo suvartojamo kiekio. Taigi energetikos įmonės iš vartotojų gauna 
paskolą be palūkanų. Naudodamos naujas technologijas, pavyzdžiui, modernius skaitiklius 
energetikos įmonės gali reikalauti tikslesnio mokėjimo. 

Pakeitimas 7
23A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(23a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
tinkamą individualių skaitiklių (modernių 
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skaitiklių) tiekimą pagal 2006 m. balandžio 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/32/EB dėl energijos 
galutinio vartojimo efektyvumo ir 
energetinių paslaugų, panaikinančią 
Tarybos direktyvą 93/76/EEB1, siekiant 
vartotojams pateikti tikslią informaciją apie 
energijos suvartojimą ir užtikrinti 
efektyvumą galutiniam vartotojui. 
1 OL L 114, 1996 07 24, p. 64.

Pagrindimas

Modernūs skaitikliai leidžia vartotojui geriau žinoti jų dujų suvartojimą ir prisideda prie 
taupesnio dujų vartojimo.

Pakeitimas 8
24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Siekiant prisidėti prie tiekimo saugumo 
ir tuo pat metu užtikrinti valstybių narių 
solidarumą, ypač energijos tiekimo krizės 
atveju, svarbu sukurti solidaraus regioninio 
bendradarbiavimo sistemą.

(24) Siekiant prisidėti prie tiekimo saugumo 
ir tuo pat metu užtikrinti valstybių narių 
solidarumą, ypač energijos tiekimo krizės 
atveju, svarbu sukurti veiksmingą solidaraus 
regioninio bendradarbiavimo sistemą.

Pakeitimas 9
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Siekdamos sukurti dujų vidaus rinką, 
valstybės narės turėtų skatinti nacionalinių 
rinkų integravimą ir tinklo operatorių 
bendradarbiavimą Europos ir regionų 
lygmeniu.

(25) Siekdamos sukurti dujų vidaus rinką, 
valstybės narės turėtų užtikrinti ir stebėti
nacionalinių rinkų integravimą ir tinklo 
operatorių bendradarbiavimą Europos ir 
regionų lygmeniu.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

5a straipsnis, 3 dalis (Direktyva 2003/55/EB)

3. Komisijai teikiama informacija apie šį 
bendradarbiavimą. 

3. Komisijai teikiama informacija apie šį 
bendradarbiavimą, ji turėtų jį stebėti ir 
informuoti Europos Parlamentą.
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Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

5b straipsnis (Direktyva 2003/55/EB)

Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje 
siekdamos bent regiono mastu integruoti 
nacionalines rinkas. Visų pirma, valstybės 
narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia jų 
teisinės bei reguliavimo sistemų 
nuoseklumo. Geografinis regionas, kuriame 
vykdomas regioninis bendradarbiavimas, 
atitinka pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2h straipsnio 3 dalį 
Komisijos apibrėžtus geografinius 
regionus.“

Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje 
siekdamos bent regiono mastu integruoti 
nacionalines rinkas. Visų pirma, valstybės 
narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir užtikrina
jų teisinės bei reguliavimo sistemų 
nuoseklumo. Be to valstybės narės užtikrina 
minimalų kaimyninių valstybių narių 
jungiančiųjų vamzdynų lygį. Geografinis 
regionas, kuriame vykdomas regioninis 
bendradarbiavimas, atitinka pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį Komisijos apibrėžtus 
geografinius regionus.“

Pagrindimas

Siekiant sukurti tikrą dujų vidaus rinką reikia daugiau valstybių narių bendrų jungiančiųjų 
vamzdynų . Daugiau jungiančiųjų vamzdynų taip pat užtikrins tiekimo saugumą.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS 

8 straipsnis, 1 dalis, (a) punktas (Direktyva 2003/55/EB)

„(a) atsižvelgdamas į ekonomines sąlygas ir 
laikydamasis aplinkos apsaugos principų 
eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, 
patikimus ir veiksmingus perdavimo, 
laikymo ir (arba) SGD įrenginius ir skatina 
energijos vartojimo efektyvumą, mokslinius 
tyrimus bei inovacijas, ypač siekdamas, kad 
plačiau būtų naudojami atsinaujinančios 
energijos šaltiniai ir diegiamos 
technologijos, kurias naudojant išmetama 
mažai anglies dioksido;“

„(a) atsižvelgdamas į ekonomines sąlygas ir 
laikydamasis aplinkos apsaugos principų 
eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, 
patikimus ir veiksmingus perdavimo, 
laikymo ir (arba) SGD įrenginius, 
užtikrinant atvirą rinką naujiems 
dalyviams, ir skatina energijos vartojimo 
efektyvumą, mokslinius tyrimus bei 
inovacijas, ypač siekdamas, kad plačiau būtų 
naudojami atsinaujinančios energijos 
šaltiniai ir diegiamos technologijos, kurias 
naudojant išmetama mažai anglies 
dioksido;“

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti naujų ir mažesnių dujų įmonių prieigą prie rinkos. 

Pakeitimas 13



PE402.499v02-00 10/14 PA\709924LT.doc

LT

1 straipsnis, 6a punktas (naujas)
8a straipsnis (naujas) (Direktyva 2003/55/EB)

(6 a) Įtraukiamas šis straipsnis:
,,8a straipsnis
Valstybės narės atskirai arba kartu 
užtikrina, kad bent 20 proc. bendros
didmeninės dujų prekybos valstybių narių 
lygiu būtų prekiaujama skaidriai. Valstybės 
narės privalo užtikrinti, kad visi rinkos 
operatoriai vienodai laikytųsi šio 
įpareigojimo.“

Pagrindimas

Siekiant palengvinti naujų ir mažesnių dujų įmonių prieigą prie rinkos ir sukurti daugiau dujų 
rinkos ir kainų skaidrumo.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 13 PUNKTAS

22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Direktyva 2003/55/EB)

3. VIa skyriuje minėtos reguliavimo 
institucijos, apsvarsčiusios kiekvieną 
konkretų atvejį, gali priimti sprendimą dėl 1 
ir 2 dalyse nurodytų išimčių. Jei atitinkama 
infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, reguliavimo 
institucijai šiuo straipsniu pavestas užduotis 
vykdo Agentūra.

3. VIa skyriuje minėtos reguliavimo 
institucijos, apsvarsčiusios kiekvieną 
konkretų atvejį, priima sprendimą dėl 1 ir 2 
dalyse nurodytų išimčių. Jei atitinkama 
infrastruktūra yra daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje, reguliavimo 
institucijai šiuo straipsniu pavestas užduotis 
vykdo Agentūra.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

24b straipsnio a punktas (Direktyva 2003/55/EB)

(a) glaudžiai bendradarbiaujant su Agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti kurti 
konkurencingą, saugią ir aplinką tausojančią 
dujų vidaus rinką Bendrijoje ir veiksmingai 
atverti rinką visiems Bendrijos vartotojams 
ir tiekėjams;

(a) glaudžiai bendradarbiaujant su Agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti kurti 
konkurencingą, skaidrią, saugią ir aplinką 
tausojančią dujų vidaus rinką Bendrijoje ir 
veiksmingai atverti rinką visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;
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Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS 

24b straipsnio b) punktas (Direktyva 2003/55/EB) 

(b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje; 

(b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai ir efektyviai 
veikiančias regionines rinkas Bendrijoje; 

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS 

24b straipsnio d) punktas (Direktyva 2003/55/EB) 

(d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemų 
tinkamumas, moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, kad būtų patenkinta paklausa, ir 
naujoviškų atsinaujinančios energijos 
šaltinius naudojančių bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų kūrimas 
dabar ir ateityje;

(d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
skaidrios, patikimos ir veiksmingos 
sistemos, kurias naudojant būtų skatinamas 
energijos vartojimo efektyvumas, sistemų 
tinkamumas, moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, kad būtų patenkinta paklausa, ir 
naujoviškų atsinaujinančios energijos 
šaltinius naudojančių bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų kūrimas 
dabar ir ateityje;

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

24c straipsnio 1 dalies i) punktas (Direktyva 2003/55/EB) 

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei mažmeniniu 
lygmeniu mastą, įskaitant gamtinių dujų 
biržas, namų ūkiams nustatytas kainas, 
tiekėją pakeitusių vartotojų procentą, nuo 
dujų tinklo atjungtų vartotojų procentą ir 
nustatyta forma teikiamus namų ūkių 
skundus, taip pat bendradarbiaujant su 
konkurencijos institucijomis stebėti bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą ir 
teikti atitinkamoms konkurencijos 
institucijoms visą reikiamą informaciją ir 
pranešti joms apie visus atitinkamus atvejus;

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti efektyvios rinkos 
atvėrimo ir konkurencijos didmeniniu bei 
mažmeniniu lygmeniu mastą, įskaitant 
gamtinių dujų biržas, namų ūkiams 
nustatytas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentą, tinkamas išankstinio 
mokėjimo sąlygas, atitinkančias tikrą 
suvartojimą, nuo dujų tinklo atjungtų 
vartotojų procentą ir nustatyta forma 
teikiamus namų ūkių skundus, taip pat 
bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti bet kokį konkurencijos 
iškraipymą ar apribojimą ir teikti 
atitinkamoms konkurencijos institucijoms 
visą reikiamą informaciją ir pranešti joms 
apie visus atitinkamus atvejus; 
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Pagrindimas

 Vartotojai moka už dujas kiekvieną mėnesį iš anksto.  Dažnai šis išankstinis mokėjimas 
neatitinka tikro vartotojo suvartojamo kiekio. Taigi energetikos įmonės iš vartotojų gauna 
paskolą be palūkanų. Naudodamos naujas technologijas, pavyzdžiui, modernius skaitiklius 
energetikos įmonės gali reikalauti tikslesnio mokėjimo.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

24c straipsnio 1 dalies 1) punktas (Direktyva 2003/55/EB)

1) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

1) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą, jų tinkamą įgyvendinimą 
vartotojų naudai ir sankcijų skyrimą 
taisyklių nesilaikymo atvejais;

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos ne tik užtikrina vartotojų teisių apsaugos priemonių efektyvumą, bet 
ir jų įgyvendinimą.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

24c straipsnio 1 dalies n) punktas (Direktyva 2003/55/EB)

(n) užtikrinti galimybę naudotis vartotojų 
dujų suvartojimo duomenimis, suderintos tų 
duomenų formos naudojimą ir galimybę 
naudotis duomenimis pagal A priedo h 
punktą;

(n) užtikrinti galimybę naudotis vartotojų 
dujų suvartojimo duomenimis, lengvai 
suprantamos suderintos tų duomenų formos 
naudojimą, o išankstinis mokėjimas turėtų 
atitikti tikrą dujų suvartojimą ir galimybę 
naudotis duomenimis pagal A priedo h 
punktą;

Pagrindimas

Vartotojai moka už dujas iš anksto, pvz. kiekvieną mėnesį. Dažnai šis išankstinis mokėjimas 
neatitinka tikro vartotojo suvartojamo kiekio. Taigi energetikos įmonės iš vartotojų gauna 
paskolą be palūkanų. Naudodamos naujas technologijas, pavyzdžiui, modernius skaitiklius 
energetikos įmonės gali reikalauti tikslesnio mokėjimo.

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS
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24c straipsnis, 3 dalis, (b) punktas (Direktyva 2003/55/EB)

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir remiantis šiais 
tyrimais bei vadovaujantis nacionalinių 
teisės aktų suteiktais įgaliojimais nuspręsti,
kokių reikia imtis priemonių, siekiant
užtikrinti šios direktyvos arba reguliavimo 
institucijos ar agentūros nustatytų 
įpareigojimų laikymąsi;

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos sprendimas imtis nurodytų priemonių turėtų būti pagrįstas minėtų 
tyrimų, atliktų bendradarbiaujant su nacionaline konkurencijos institucija, rezultatais. Be to 
antroji pakeitimo dalis reikalinga todėl, kad pagal daugumą Europos Sąjungos teisinių 
sistemų, teismas turi galimybę tik patikrinti, ar įstatymo leidėjas priimdamas sprendimą 
laikėsi procedūrinių reikalavimų (nereikšmingas tikrinimas), tačiau neturi teisės priimti 
sprendimo iš esmės. Reikia taikyti stabdžių ir atsvarų sistemą. 

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

24c straipsnio 9 dalis (Direktyva 2003/55/EB)

9. Valstybės narės sukuria tinkamus ir 
veiksmingus reguliavimo, kontrolės ir 
skaidrumo mechanizmus, kad būtų išvengta 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, 
ypač kai tai kenkia vartotojų interesams, ir 
bet kokio piktybiško elgesio. Nustatant šiuos 
mechanizmus, atsižvelgiama į Sutarties, 
ypač į jos 82 straipsnio, nuostatas.

9. Valstybės narės sukuria tinkamus ir 
veiksmingus reguliavimo, kontrolės ir 
skaidrumo mechanizmus, kad būtų 
užtikrinta tikrai atvira dujų rinka ir būtų 
išvengta piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi, ypač kai tai kenkia vartotojų 
interesams, ir bet kokio piktybiško elgesio. 
Nustatant šiuos mechanizmus, atsižvelgiama 
į Sutarties, ypač į jos 82 straipsnio, 
nuostatas.

Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 17 PUNKTAS

A priedas, h) punktas (Direktyva 2003/55/EB)

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu susitarimu 
bei nemokamai galėtų leisti bet kokiai 
tiekimo licenciją turinčiai įmonei naudotis 

„(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu susitarimu 
bei nemokamai galėtų leisti bet kokiai 
tiekimo licenciją turinčiai įmonei naudotis 
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savo skaitiklių duomenimis. Už duomenų 
tvarkymą atsakinga šalis privalo įmonei 
pateikti šiuos duomenis. Valstybės narės 
nustato duomenų formą ir tvarką, pagal 
kurią tiekėjai ir vartotojai gali naudotis šiais 
duomenimis. Už šią paslaugą papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti neleidžiama;

savo skaitiklių duomenimis. Už duomenų 
tvarkymą atsakinga šalis privalo įmonei 
pateikti šiuos duomenis. Valstybės narės 
nustato lengvai suprantamą duomenų formą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali lengvai naudotis šiais duomenimis. Už 
šią paslaugą papildomo mokesčio 
vartotojams nustatyti neleidžiama;

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 17 PUNKTAS

A priedo ha punktas (naujas) (Direktyva 2003/55/EB)

(ha) išankstinis mokėjimas turėtų atitikti 
tikrą dujų suvartojimą. 

Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 17 PUNKTAS

A priedas, (i) punktas (Direktyva 2003/55/EB)

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 
ir kainas. Už šią paslaugą papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti neleidžiama;

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 
ir kainas ir gali lengvai naudotis šiais 
duomenimis (mėnesio bėgyje). Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama;

Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 17 PUNKTAS

A priedo j punktas (Direktyva 2003/55/EB)

j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, o 
ankstesnio tiekėjo sąskaitą apmokėtų ne 
vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo to 
laiko, kai ankstesnis tiekėjas paskutinį kartą 
tiekė dujas.

j)alėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu be 
papildomų išlaidų, o ankstesnio tiekėjo 
sąskaitą apmokėtų ne vėliau kaip praėjus 
vienam mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė dujas.“ 
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