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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančioa Direktyvą 
2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0529),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 47 straipsnio 2 dalį, 55 
ir 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0317/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2003/55/EB
2 straipsnio 36 punkto antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Siekiant išvengti netikrumo, jei įmonė, 
kuri yra gamybos ar tiekimo veiklos 
dalininkė, turi ilgalaikę transporto sutartį, 
dar nereiškia, kad ji kontroliuoja 
perdavimo sistemą.“ 

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti iš sampratos „kontrolė“ bet kokias ilgalaikes sutartis, 
susijusias su tiekimu arba gamyba, nes atrodo, jog reikia apsaugoti tokias daugiametes 
sutartis, kurios yra būdingos dujų sektoriui, tačiau ne elektros energijos sektoriui. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 
„3. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad visi buitiniai vartotojai ir 
mažos įmonės naudotųsi universaliųjų 
paslaugų privalumais, ypač teise į 
nurodytos kokybės dujų tiekimą 
priimtinomis, lengvai palyginamomis, 
skaidriomis ir nediskriminacinėmis 
kainomis, taip pat pasirinkimo, 
teisingumo, atstovavimo ir kompensavimo 
teisėmis. Valstybės narės užtikrina, kad 
paslaugų kokybė būtų svarbiausia dujų 
bendrovių pareiga. Valstybės narės imasi 
tinkamų priemonių, kad būtų apsaugotas 
galutinis vartotojas ir užtikrinta aukšto 
lygio vartotojų apsauga, ir ypač kad būtų 
užtikrinta, jog būtų atitinkami saugikliai 
pažeidžiamų vartotojų apsaugai, įskaitant 
atitinkamas priemones, kuriomis jiems 
būtų padedama išvengti atjungimo. 
Atsižvelgdamos į tai, jos gali imtis 
atitinkamų vartotojų iš atokių regionų, 
kurie prijungti prie dujų sistemos, ir daug 
energijos vartojančių įmonių apsaugos 
priemonių, kaip nustatyta 2003 m. spalio 
27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, 
pakeičiančios Bendrijos energetikos 
produktų ir elektros energijos mokesčių 
struktūrą, 17 straipsnio 1 dalies a punkte1.
Valstybės narės gali paskirti paskutinės 
išeities tiekėją vartotojams, prijungtiems 
prie dujų tinklo. Jos užtikrina aukštą 
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vartotojų apsaugos lygį, ypač 
atsižvelgdamos į skaidrumą, susijusį su 
bendraisiais sutarties terminais ir 
taisyklėmis, bendra informacija ir ginčų 
sprendimo sistema. Valstybės narės 
užtikrina, kad galintis pakeisti tiekėją 
vartotojas galėtų veiksmingai prie šio 
tiekėjo prisijungti. O turint mintyje bent 
jau buitinius vartotojus, šios priemonės 
apima nustatytąsias šios direktyvos A 
priede.
_______________ 

OL L 283, 2003 10 31, p. 51“.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad bendrovės teiktų atitinkasmos kokybės paslaugas, kai vykdo įsipareigojimus, 
susijusius su vartotojų apsauga ir viešosiomis paslaugomis. Be to, vartotojams turi būti 
užtikrinama tiekimas atokiuose regionuose ir tada, kai įmonės vartoja daug energijos.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
3 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 
„4. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kad pasiektų 
socialinės ir ekonominės sanglaudos ir 
aplinkos apsaugos tikslus, minėtosios 
priemonės galėtų apimti priemones, 
skirtas kovai su klimato kaita, bei tiekimo 
saugumo priemones. Šios priemonės ypač 
galėtų apimti nuostatas dėl atitinkamų 
ekonominių paskatų panaudojant, jei 
galima, esamas nacionalines ir bendrijos 
priemones būtinai tinklų struktūrai 
remontuoti ir statyti, įskaitant tinklų 
sujungimo pajėgumus. Valstybės narės 
gali, visiškai laikydamosi ES sutarties, 
skatinti ilgalaikes sutartis tarp klientų ir 
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tiekimo įmonių, kurios prisidėtų prie 
gamtinių dujų gamybos ir  paskirstymo 
gerinimo, kartu sudarant klientams 
galimybes gauti sąžiningą atsiradusios 
naudos dalį, jei minėtosios sutartys gali 
prisidėti prie optimalių investicijų į šį 
sektorių.“

Or. en

Pagrindimas

Daugiametės sutartys dujų sektoriuje, atsižvelgiant į ES sutartį, neturi daryti žalos galutiniam 
vartotojui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/55/EB
5 a straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai teikiama informacija apie šį 
bendradarbiavimą.

3. Komisijai ir valstybėms narėms
teikiama informacija apie šį 
bendradarbiavimą.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į regioninį solidarumą, svarbu, kad Komisija veiktų sutardama su valstybėmis 
narėmis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/55/EB
5a straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti solidaraus 
regioninio bendradarbiavimo gaires. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 

Išbraukta.
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pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės pežengia komitologijos srities ribas. Šis klausimas nėra nei paprasta 
įgyvendinimo priemonė, nei susijęs su neesminėmis šios direktyvos nuostatomis. Tai Komisija 
privalo nustatyti atitinkamą reglamentavimo sistemą, susijusią su solidariu regioniniu 
bendradarbiavimu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/55/EB
5b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, ypač 
skatindama perdavimo sistemų 
operatorius kurti vieningą vartotojų 
sąsają, skirtą  naudoti kelių valstybių 
narių teritorijose, 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.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti ilgalaikius tikslus, siekiant, kad regioninis bendradarbiavimas būtų labiau 
veikiantis, ir užtikrinti techninį susiliejimą, derinat su Reglamento 1775/2005 nuostatomis.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
8 STRAIPSNIO 2 DALIS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Perdavimo sistemų operatorių 
priimtos taisyklės dujų perdavimo 
sistemos pusiausvyrai išlaikyti turi būti 
objektyvios, skaidrios ir 
nediskriminacinės, įskaitant taisykles, 
pagal kurias jų sistemų tinklų 
naudotojams apskaičiuojami mokesčiai už 
energetinės pusiausvyros sutrikimus. Šių 
perdavimo sistemų operatorių paslaugų 
teikimo terminai ir sąlygos, įskaitant 
taisykles ir tarifus, nustatomi pagal 
metodologiją, atitinkančią 25 straipsnio 2 
dalį, jie turi būti nediskriminaciniai, 
atspindėti sąnaudas ir jie turi būti 
skelbiami. Perdavimo sistemų operatoriai 
viešai skelbia apie priemones, kurių imasi, 
siekdami išlaikyti dujų perdavimo 
sistemos pusiausvyrą, taip pat apie dėl šių 
priemonių atsiradusias išlaidas ir gautas 
pajamas.“

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatoriai galėtų nuspręsti paskelbti ir duomenis, susijusias su sistemos 
pusiausvyros išlaikymu, taip sudarydami galimybių vartotojams labiau suprasti, kaip 
nustatomos energijos kainos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) 8 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„4a. Perdavimo sistemų operatoriai 
pastato pakankamus jungiamuosius 
pajėgumus savo perdavimo 
infrastruktūroje, kad būtų įvykdyti visi 
pagrįsti pajėgumų reikalavimai, kaip 
nustatytą pagal pralaidumo pripažinimo 
procedūrą (angl. open season 
procedure).“

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatorių uždavinius reikia sustiprinti, siekiant užtikrinti, jog esami 
pajėgumai būtų naudojami maksimaliai ir nediskriminuojant, o naujos infrastruktūros 
objektai būtų pastatyti, kai jų aiškiai reikia. Šie pokyčiai būtini siekiant integruoti Europos 
energijos rinką.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
8 straipsnio 4b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c) 8 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„4b. Perdavimo sistemų operatoriai 
maksimaliai išnaudoja perdavimo 
pajėgumus, pasiūlytus rinkai, ir 
paskirdami bei pertraukdami pajėgumus 
abiejose nacionalinės sienos pusėse 
nedaro skirtumo tarp tiekėjų, esančių jų 
šalies viduje ar už šios šalies ribų.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatorių uždavinius reikia sustiprinti, siekiant užtikrinti, jog esami 
pajėgumai būtų naudojami maksimaliai ir nediskriminuojant, o naujos infrastruktūros 
objektai būtų pastatyti, kai jų aiškiai reikia. Šie pokyčiai būtini siekiant integruoti Europos 
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energijos rinką.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c papunktis 
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų 2 dalies reikalavimų, susijusių su 
visišku paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumu, nediskriminaciniu 
elgesiu ir kad vertikalios integracijos 
įmonė, vykdydama tiekimo veiklą, neturėtų 
galimybės nesąžiningai pasinaudoti 
vertikalios integracijos pranašumais. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.“

4. Komisija gali priimti gaires, kad 
nustatytų procedūrinius reikalavimus, 
kuriais siekiama užtikrinti, jog
paskirstymo sistemos operatorius iš tikrųjų 
laikytųsi visų 2 dalies reikalavimų, 
susijusių su visišku paskirstymo sistemos 
operatoriaus nepriklausomumu, 
nediskriminaciniu elgesiu ir kad vertikalios 
integracijos įmonė, vykdydama tiekimo 
veiklą, neturėtų galimybės nesąžiningai 
pasinaudoti vertikalios integracijos 
pranašumais. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Komitologijos proceso aprėptis apibrėžta per plačiai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11a punktas (naujas) 
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Siekdamos organizuoti prieigą prie 
saugyklų ir  vamzdynuose laikomų dujų, 
kai atsiranda techninė ir (arba) 
ekonominė būtinybė, siekiant teikti 
veiksmingą prieigą prie sistemos, per 
kurią vykdomas tiekimas vartotojams, taip 
pat siekiant organizuoti prieigą 
pagalbinėms tarnyboms, valstybės narės 
naudoja reguliuojamos prieigos 
procedūrą. Ši procedūra taikoma 
vadovaujantis objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais.“

Or. en

Pagrindimas
Kadangi prieiga prie dujų saugyklų išlieka keleto įpareigotųjų rankose, derybomis 
nepasiekiama konkurencingos prieigos prie saugyklų. Taigi, pirmenybė turėtų būti teikiama 
reglamentuojamai prieigai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas 
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia 
kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 
teisė naudotis saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Valstybės narės 
paskelbia arba įpareigoja laikymo ir 
perdavimo sistemos operatorius paskelbti, 
kokios saugyklos ar šių saugyklų dalys ir 
atitinkamos dujų laikymo vamzdyne 
paslaugos yra siūlomos pagal įvairias 3 ir 4 

„Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia 
kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 
teisė naudotis saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Valstybės narės 
paskelbia arba įpareigoja laikymo ir 
perdavimo sistemos operatorius paskelbti, 
kokios saugyklos ar šių saugyklų dalys ir 
atitinkamos dujų laikymo vamzdyne 
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dalyse nurodytas procedūras.“ paslaugos yra siūlomos.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi prieiga prie dujų saugyklų išlieka keleto įpareigotųjų rankose, derybomis 
nepasiekiama konkurencingos prieigos prie saugyklų. Taigi, pirmenybė turėtų būti teikiama 
reglamentuojamai prieigai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12a punktas (naujas) 
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi prieiga prie dujų saugyklų išlieka keleto įpareigotųjų rankose, derybomis 
nepasiekiama konkurencingos prieigos prie saugyklų. Taigi, pirmenybė turėtų būti teikiama 
reglamentuojamai prieigai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas 
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 9, 18, 19, 20 
straipsnių ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių 
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laikomasi šių sąlygų: nuostatų, jei laikomasi šių sąlygų: 

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kokios rūšies infrastruktūrai gali būti taikoma išimtis, kartu nurodant, kad 
Agentūra atsakinga, jei leidžiama išimtis apima daugiau nei dvi valstybes nares.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, gali priimti sprendimą dėl 
1 ir 2 dalyse nurodytų išimčių. Jei 
atitinkama infrastruktūra yra daugiau nei 
dviejų valstybių narių teritorijoje, 
reguliavimo institucijai šiuo straipsniu 
pavestas užduotis vykdo Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kokios rūšies infrastruktūrai gali būti taikoma išimtis, kartu nurodant, kad 
Agentūra atsakinga, jei leidžiama išimtis apima daugiau nei dvi valstybes nares.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 

Darydama išimtį reguliavimo institucija 
priima sprendimą dėl pajėgumų valdymo ir 
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valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių 
infrastruktūros naudotojų būtų prašoma 
pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti 
sutartį dėl pajėgumų. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama šio straipsnio 1 dalies 
a, b ir e punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 
pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

skyrimo taisyklių ir mechanizmų, jei tai 
netrukdo įgyvendinti ilgalaikių sutarčių.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kokios rūšies infrastruktūrai gali būti taikoma išimtis, kartu nurodant, kad 
Agentūra atsakinga, jei leidžiama išimtis apima daugiau nei dvi valstybes nares. Be to, 
leidžiant taikyti išimtį, neturi būti trukdoma sudaryti ilgalaikes sutartis. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Reguliavimo institucija gali įvertinti 
poreikį persvarstyti sprendimą padaryti 
išimtį praėjus dvejiems metams nuo jo 
priėmimo, jeigu iki to laiko nepradedama 
infrastruktūros objekto statyba, ir po 
penkerių metų, jeigu iki to laiko 
infrastruktūros objektas nepradedamas 
eksploatuoti, arba vėliau, šios institucijos 
nuomone tinkamu laiku.

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo institucija galėtų nuspręsti įvertinti poreikį atnaujinti sprendimą padaryti išimtį 
ilgesniam laikotarpiui nei jau nustatytas, arba pakeisti laiko ribą, susijusią su pačios išimties 
taikymu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypimai, nurodyti  1 dalyje, 
savaime taikomi nukrypimams, 
leidžiamiems pagal šį straipsnį, nuo 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos .../.../ EB iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių]1 

įsigaliojimo datos.
______________ 
1 OL L ...

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą nediskriminuojamos naujos investicijos.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę reguliavimo instituciją.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę elektros energijos ir dujų 
sektorių reguliavimo instituciją.

Or. en
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Pagrindimas

Geriau vengti painiavos, susijusios su šio organo atstovavimo pareiga Agentūroje.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama terminuotam 
ne trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir tuo 
laikotarpiu ją galima atleisti iš pareigų tik 
tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba 
padaro sunkų nusižengimą.

b) jos vadovybė būtų skiriama terminuotam 
ne trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį galima pratęsti tik vieną 
kartą, ir tuo laikotarpiu ją galima atleisti iš 
pareigų tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba padaro sunkų nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti galima vieną kartą atnaujinti nacionalinio reguliuotojo pareigų 5 metų terminą, 
atsižvelgiant į ilgalaikį energetikos rinkos stabilumo poreikį; paskyrimai ilgesniam 
laikotarpiui turėtų būti neatnaujinami.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrinti, bendradarbiaujant su 
atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis, vartotojų apsaugą, pagrįstą 
paslaugų kokybe, prieiga prie patikimos ir 
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aiškios informacijos ir veiksminga 
apeliacijos teise.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą ir persvarstyti tinklo saugumo 
ir patikimumo taisykles;

g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą, nustatyti paslaugų ir tiekimo 
standartus ir reikalavimus ir persvarstyti 
pasiektą paslaugų ir tiekimo kokybę, 
tinklo saugumo ir patikimumo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

kai kurios nacionalinės reguliavimo institucijos jau yra įpareigotos stebėti gamtinių dujų 
rinkos veikimą ir atsižvelgiant į tiekimo vartotojams bei paslaugų kokybę, todėl vartotojai 
pastebės tikrą naudą, kurią teikia nuoseklesnis ir skaidresnis reguliavimas.
Taip pat reikėtų užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos, atsakingos už tarifų 
nustatymą ir jų reguliavimą, būtų atsakingos ir už metodologijų, pagal kurias nustatomi 
perdavimo ir paskirstymo tarifai, nistatymą, kad reguliavimo sistema būtų stabilesnė ir 
skaidresnė.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) stebėti, kaip laikomasi 19 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, kuriomis suteikiama teisė 
naudotis saugyklų, dujų laikymo 
vamzdynuose ir kitomis papildomomis 

k) stebėti, kaip laikomasi 19 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, kuriomis suteikiama teisė 
naudotis saugyklų, dujų laikymo 
vamzdynuose ir kitomis papildomomis 
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paslaugomis, ir persvarstyti tas sąlygas; paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Skirtumas tarp „stebėjimo“ ir „persvarstymo“ neaiškus ir nurodymas „persvarstyti“ suteikia 
teisinį pagrindą konkretiems naujiems ex ante įgaliojimams, susijusiems su saugyklomis, dujų 
laikymu vamzdynuose ir papildomomis paslaugomis. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) 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;

l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
veiksmingą gamtinių dujų rinkos 
atvėrimą ir vartotojo teisę rinktis,
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu pasiekti, kad dujų rinkos atvėrimas visiems dalyviams būtų veiksmingas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) bent kartą per metus skelbti tiekimo m) bent kartą per metus skelbti tiekimo 
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tarifų atitikties 3 straipsnio reikalavimams 
rekomendacijas;

tarifų atitikties 3 straipsnio reikalavimams 
ir  rekomendacijas, kartu paskelbiant 
faktines rinkos naujoves;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu pasiekti, kad dujų rinkos atvėrimas visiems dalyviams būtų veiksmingas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

n) užtikrinti visiems rinkos dalyviams
veiksmingą ir vienodą galimybę naudotis 
vartotojų dujų suvartojimo duomenimis, 
suderintos tų duomenų formos naudojimą 
ir galimybę naudotis duomenimis pagal A 
priedo h punktą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu pasiekti, kad dujų rinkos atvėrimas visiems dalyviams būtų veiksmingas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EC
24c straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) prižiūrėti, kad būtų teisingai taikomi 
kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar tam 
tikrai saugyklai taikoma 19 straipsnio 3 
arba 4 dalis.

p) prižiūrėti, kad būtų teisingai taikomi 
kriterijai, pagal kuriuos galima nustatyti, 
ar teisė naudotis saugyklomis ir dujų 
laikymo vamzdyne paslaugomis yra 
techniškai ir (arba) ekonomiškai būtina 
norint užtikrinti veiksmingą teisę naudotis 
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sistema vartotojų aprūpinimo tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama derėjimo su šio pasiūlymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, atsižvelgiant 
į viena kitos kompetenciją,  atlikti dujų 
rinkos veikimo faktų nustatymo 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, nes to reikia siekiant užtikrinti 
tiekimo saugumą;

Or. it

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į abiejų institucijų competenciją ir išaiškinti, kad Energetikos institucija 
atsakinga už ex ante įvertinimą, o antimonopolinė institucija atsakinga už ex post stebėseną.   

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) taikyti veiksmingas, tinkamas ir d) taikyti veiksmingas, vienodas, tinkamas 
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atgrasančias sankcijas gamtinių dujų 
įmonėms, kurios nevykdo šioje direktyvoje 
ar bet kokiu reguliavimo institucijos arba 
Agentūros sprendimu nustatytų 
įsipareigojimų; 

ir atgrasančias sankcijas gamtinių dujų 
įmonėms, kurios nevykdo šioje direktyvoje 
ar bet kokiu reguliavimo institucijos arba 
Agentūros sprendimu nustatytų 
įsipareigojimų; 

Or. it

Pagrindimas

Sankcijos turi būti ne tik veiksmingos ir atgrasančios, bet ir vienodos skirtingose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, perdavimo ir 
paskirstymo tarifų nustatymo metodikas, 
taip pat teisės naudotis SGD įrenginiais 
nuostatos, sąlygos ir tarifai. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad juos taikant būtų sudarytos
sąlygos investuoti į tinklus bei SGD 
įrenginius, o tomis investicijomis būtų 
užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos turi būti informuojamos ir apienaudotą tarifų nustatymo metodiką.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis



PE400.700v01-00 24/32 PR\706843LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo, laikymo, 
SGD ir paskirstymo sistemos operatoriai, 
prireikus, pakeistų nuostatas ir sąlygas, 
įskaitant šiame straipsnyje nurodytus 
tarifus, siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad infrastruktūrų, prie 
kurių turi prieigą trečiosios šalys pagal 18 
straipsnio, 19 straipsnio 4 dalies ir 20 
straipsnio nuostatas, operatoriai, prireikus, 
pakeistų nuostatas ir sąlygas, įskaitant 
šiame straipsnyje nurodytus tarifus, 
siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į tai, jog pagal direktyvą leidžiama, kad prieiga prie 
infrastruktūros tam tikromis aplinkybėmis nebūtų reguliuojama.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima sprendimą, turėtų teisę 
paduoti apeliaciją nuo suinteresuotųjų šalių 
nepriklausomai institucijai.

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima sprendimą, turėtų teisę 
paduoti apeliaciją nacionalinei teisinei 
institucijai ar kitai nacionalinei valdžios 
institucijai, nepriklausomai nuo 
suinteresuotųjų šalių ir nuo valstybės narės 
vyriausybės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nacionalinių reglamentavimo sprendimų nepriklausomybę ir nuoseklumą, 
apeliacijas turėtų nagrinėti nepriklausoma ir neutrali institucija, pvz., teismas, kuriai nedaro 
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įtakos privatūs arba politiniai subjektai pagal 22a straipsnio 2 dalį, kuri nepriklauso nuo 
jokių viešųjų ar privačių subjektų  reguliavimo institucijų, rinkos interesų ar vyriausybių. Kai 
apeliacijos nagrinėjamos teisme, lengviau pasiekti, kad reguliaciniai sprendimai 
nepriklausytų nuo politinės įtakos. Tai būtina žinant, kad kai kuriose šalyse vietos 
savivaldybės dalyvauja priimant šiuos sprendimus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti šiame straipsnyje 
nustatytų reguliavimo institucijos 
įgaliojimų įgyvendinimo gaires. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių reguliuotojų išimtinių teisių apibrėžimas peržengia priemonių, kurios gali būti 
taikomos komitologijos procedūrai, apimties ribas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reguliavimo institucijos gali sudaryti 
sutartis su kitomis Sąjungos reguliavimo 
institucijomis, siekdamos skatinti 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje.

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms pagal jų nacionalinius įstatymus turi būti suteikti įgaliojimai 
sudaryti sutartis su kitomis ES reguyliavimo institucijomis siekiant skatinti didesnį 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje ir nuoseklumą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias reguliavimo institucijų 
pareigų bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
Agentūra mastą ir aplinkybes, kuriomis 
Agentūra turi kompetenciją nuspręsti dėl 
infrastruktūrų, jungiančių bent dvi 
valstybes nares, reguliavimo tvarkos. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo režimas, susijęs su tarptautiniais klausimais, pagal kurį reikėtų nustatyti 
reguliavimo institucijų įgaliojimų bendradarbiauti vienai su kita ir su Agentūra mastą, yra 
labai svarbus, todėl jo negalima apibrėžti taikant komitologijos procedūrą, kuri susijusi tik su 
neesminėmis nuostatomis. Agentūai suteiktiems įgaliojimams reikia teisinio pagrindo pagal 
klasikinio sprendimų priėmimo proceso sistemą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti kompetentingos institucijos, 
siekdamos įvykdyti savo uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkybės, kuriomis renkami duomenys, susiję su didmeninių pardavimų sutartimis, turėtų 
būti aiškiai apibrėžtos ir susijusios su konkrečiais kompetentingų institucijų uždaviniais. 
Kompetentingos institucijos gali apimti ir kitas institucijas nei nurodytos pasiūlyme dėl 
direktyvos. Kai dėl nacionalinių reguliavimo institucijų, pagal Komisijos pasiūlymo 24 
straipsnio 3 dalies c punktą reguliavimo institucijoms taip pat leidžiama reikalauti 
informacijos iš gamtinių dujų bendrovių, jei ta informacija reikalinga institucijų uždaviniams 
įvykdyti. Duomenų saugojimo reikalavimas turėtų derėti su šia nuostata.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikrus šios informacijos elementus 
pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Ši dalis 
netaikoma informacijai apie finansines 
priemones, kurioms taikoma Direktyva 
2004/39/EB.

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikrus šios informacijos elementus 
pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Ši dalis 
netaikoma informacijai apie finansines 
priemones, kurioms taikoma Direktyva 
2004/39/EB, taip pat ilgalaikėms dujų 
importo iš trečjųjų šalių sutartims.
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Or. en

Pagrindimas

Duomenų skelbimas turi būti būtinas ir proporcingas. ES dujų rinka labai priklausoma nuo 
importo iš trečiųjų šalų, kuris dažniausiai pagrįstas ilgalaikėmis dvišalėmis sutartimis, dėl 
kurių susiderėjo ES dujų importuotojai ir ES nepriklausantys gamintojai. Atsižvelgiant į tai, 
strateginių duomenų, susijusių su šiomis sutartimis, ypač kainų, net ir bendru pavidalu, 
paskelbimas akivaizdžiai prieštarautų ES dujų importuotojų interesams (pvz., vidutinės dujų 
importo kainos paskelbimas), nes tai suteiktų ES nepriklausantiems gamintojams informacijos 
apie jų konkurentų pardavimų sąlygas.



PR\706843LT.doc 29/32 PE400.700v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Dujų ir elektros energijos rinkos yra labai svarbios Europos Sąjungos lygmeniu, kuri keletą 
kartų išreiškė vieningą nuomonę svarstant energetikos klausimus.

Kad Europos Sąjunga galėtų įgyvendinti siekį sukurti energetikos vidaus rinką, svarbu 
sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoms įmonėms, veikiančioms dujų ir elektros 
energijos sektoriuose.

Šiuo tikslu Komisija pradėjo įgyvendinti Trečiąjį energetikos rinkos liberalizavimo priemonių 
paketą, nes anksčiau siūlytieji paketai šio proceso neužtikrino1.

SPECIFINIAI DUJŲ SEKTORIAUS BRUOŽAI

Komisijos pasiūlyme ketinama taikyti tuos pačius principus dujų ir elektros energijos 
sektoriams.

Remiantis pasiūlymu būtų nustatyta simetriška, suderinta energetikos rinka, o tai padėtų 
panaikinti daugelyje valstybių vis dar egzistuojančią didelę koncentraciją; naujos įmonės 
lengviau patektų į rinką ir būtų užtikrintos konkurencijos sąlygos, kurios ilgainiui padėtų 
sumažinti kainas, o tai naudinga galutiniam vartotojui.

Tačiau pranešėjas mano, kad dėl skirtingų šių dviejų rinkų struktūrų, gana didelės dujų 
sektoriaus priklausomybės nuo ES nepriklausančių valstybių, skirtingų valstybėms narėms 
taikomų įstatymų ir dujų sektoriuje sudarytų daugiamečių tiekimo sutarčių dujų 
sektorius ir elektros energijos sektorius turi būti atskirti.

Šiuo požiūriu pranešėjas teigia, kad ilgalaikės tiekimo sutartys turi būti apsaugotos dėl to, kad 
jos savaime nereiškia, kad tiekiantis operatorius „ kontroliuoja“ tinklą. Todėl valstybės narės, 
vykdydamos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, gali skatinti susitarimus, kurie padėtų 
pagerinti energijos gamybą ir paskirstymą, o tai patenkintų galutinį vartotoją ir būtų pelninga 
investicija.

DECENTRALIZAVIMAS

Be abejonės, pagrindinė paketo priemonė yra susijusi su nuosavybės teisių atskyrimu, o tai 
trukdo vertikaliai integruotoms įmonėms tiekti ir perduoti dujas. 

Galiojantys teisės aktai, kuriuose numatomas perdavimo ir tiekimo sistemų operatorių 
funkcinis ir teisinis atskyrimas, nepadėjo atskleisti interesų konfliktų vertikaliai integruotose 
įmonėse, kurios naudoja tinklą, kad išlaikytų dominuojančią padėtį rinkoje, kadangi jos neturi 

                                               
1 Dujų rinkos liberalizavimo procesas pradėtas 1999 m., tačiau svarbiausias įvykis kuriant Europos energetikos 
rinką buvo 2003 m. birželio mėn. priimta direktyva.
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paskatų investuoti į naujus tinklus ir suteikia galimybę naudotis naujų operatorių teikiamomis 
paslaugomis.

Todėl pranešėjas mano, kad nuosavybės atskyrimas neabejotinai yra geriausia priemonė 
užtikrinti, kad perdavimo ir tiekimo operatoriai būtų visiškai savarankiški; tai taip pat yra 
perspektyviausia ir veiksmingiausia alternatyva, palyginti su nepriklausomu sistemos 
operatoriumi (ISO), kuriam prireiktų sunkiai įgyvendinamų ir sudėtingų valdymo struktūrų ir 
aiškiai reglamentuojamos kontrolės. Nederėtų pamiršti, kad keliose valstybėse narėse ISO 
eksperimentas nepasiteisino.

Taip pat būtina iš tiesų atskirti laikymo ir perdavimo sistemos operatorius nuo tiekimo 
veiklos, kuri priklauso nuo vertikaliai integruotų įmonių, siekiant užtikrinti skaidrų dujų 
pajėgumų valdymą ir nuolatinį tiekimą. Pranešėjo nuomone, siekiant apriboti diskriminuojantį 
elgesį su naujais sistemų operatoriais, galimybė naudotis saugyklomis turi būti aiškiai 
reglamentuota, o ne būti derybų objektas.

Tačiau būtina užtikrinti, kad dujų rinkos liberalizavimas būtų vykdomas simetriškai, numatant 
vietinių rinkų atvirumo laipsnio suderinimą. Abipusiškumo principas turėtų būti taikomas ir 
trečiosioms šalims; šiuo požiūriu, kadangi pranešėjas pritaria Komisijos nustatytai apsaugos 
sąlygai, jis mano esant svarbu tai, kad susitarimai tarp ES valstybių narių ir ES 
nepriklausančių valstybių potencialių investuotojų būtų aiškiau reglamentuoti turinio ir 
formos požiūriu.

NACIONALINIŲ REGULIAVIMO INSTITUCIJŲ SAVARANKIŠKUMAS

Komisija, pasitelkdama Trečiąjį paketą, ketina pagrindinį vaidmenį skirti nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms; jos turi turėti juridinio asmens statusą, atskirą biudžetą ir turėtų 
pateikti įrodymus apie savarankišką vadovybę.

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymais, kuriais siekiama suvienodinti ir sustiprinti 
nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį.

Nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat turėtų turėti pakankamai atgrasymo 
priemonių ir teisių taikyti sankcijas, kurios visoms reguliavimo institucijoms turi būti 
vienodos.

Pranešėjas mano, kad vykdydamos faktų nustatymo tyrimus apie rinkų veikimą, reguliavimo 
institucijos turėtų paisyti antimonopolinėms institucijoms priskiriamų kompetencijos sričių.

Pranešėjas taip pat sutinka, kad reikia įforminti bendradarbiavimo įsipareigojimus tarp 
reguliavimo institucijų, leidžiant Komisijai, padedant Agentūrai, užtikrinti, kad toks 
bendradarbiavimas iš tiesų vykdomas.

INFRASTRUKTŪRA

Kuriant integruotą Europos energetikos rinką, infrastruktūros vaidmuo yra iš tiesų pirmaeilės 
svarbos.
Neturime pamiršti naujų valstybių narių padėties, kurios turėdamos netinkamą infrastruktūrą 
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arba visai jos neturėdamos dujų tiekimo srityje yra visiškai priklausomos nuo trečiųjų šalių 
operatorių.

Galiojančiuose teisės aktuose pateikiami pasiūlymai, raginantys naujus operatorius investuoti 
į infrastruktūrą, jiems netaikant reguliuojamos trečiųjų šalių prieigos taisyklių (angl. TPA).

Pranešėjo nuomone, pagrindinis lengvatų taikymo tikslas būtų investicijų į svarbias 
infrastruktūras skatinimas, siekiant sukurti integruotą Europos rinką, kuri užtikrintų ne tik 
tarpvalstybines investicijas, bet ir investicijas į pakartotinio dujinimo ir dujų saugojimo 
gamyklas.

Pranešėjo nuomone, priimant pasiūlymą, pakoreguotą taip, kad atitiktų sąlygas dėl 
nuosavybės atskyrimo, ir užkertant kelią dviprasmiškam aiškinimui, lengvatos turėtų būti 
taikomos pagal rinkos poreikius konkurenciniu požiūriu ir laikantis aiškių ir iš anksto 
nustatytų taisyklių ir konkrečių terminų. Pranešėjas taip pat mano, kad būtina apsaugoti 
įgyvendinamas investicijas plėtojant TPA lengvatų projektus.

Džiaugsmingai priimdamas Komisijos pasiūlymą, kuriame numatomas sisteminis 
bendradarbiavimas tarp tinklo operatorių bent regioniniu lygiu, pranešėjas mano, kad toks 
bendradarbiavimas turi būti įgyvendinamas numatant sukurti vienodą tinklo valdymo 
struktūrą regioniniu pagrindu. Komisija turi būti nuolat informuojama apie šį 
bendradarbiavimą pagal susitarimą su valstybėmis narėmis.

KOMISIJOS ĮGALIOJIMAI

Direktyvoje dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių numatoma praplėsti Komisijos 
įgaliojimus priimant privalomas rekomendacijas, taikant vadinamąją komitologijos procedūrą, 
daugeliu atvejų nuo perdavimo sistemų operatorių paskyrimo ir sertifikavimo iki 
įsipareigojimų įgyvendinimo tikrinimo, įgyvendinant reglamentavimo galias, taikant 
lengvatas norint įdiegti naują infrastruktūrą ir t. t.

Nors pranešėjas džiaugiasi, kad Komisijai galiausiai buvo suteikti įgaliojimai, kilus rimtiems 
neaiškumams sprendžiant ginčus ir konfliktus dėl kompetencijos srities ir taikant privalomus 
techninius sprendimus, jis vis dėlto mano, kad kai kuriose direktyvos dalyse Komisija 
peržengia savo įgaliojimus; ypač, kai ji yra raginama priimti rekomendacijas taikant 
komitologijos procedūrą su teise tikrinti, kuri iš tiesų yra numatyta priimti bendroms 
priemonėms, skirtoms neesminėms direktyvos dalims pakeisti.

SKAIDRUMAS IR VARTOTOJŲ APSAUGA

Elektros energijos ir dujų vidaus rinkose trūksta skaidrumo, o tai trukdo veiksmingai 
paskirstyti išteklius ir neleidžia naujiems operatoriams patekti į rinką.

Sąskaitos dažnai būna nesuprantamos ir daugeliu atvejų vartotojai neturi priėjimo prie 
duomenų apie jų suvartotą produkcijos kiekį arba operatorių taikomus tarifus. Todėl 
pranešėjas pabrėžia poreikį padidinti pasitikėjimą rinka, suteikiant vartotojams (taip pat 
naudojant specialias tinklavietes) kiek galima daugiau informacijos apie tiekimo arba 
išvestines sutartis ir sudarant sąlygas pateikti skundą.
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Didesnis skaidrumas būtų naudingas ne tik vartotojams, kuriems būtų sudaryta prieiga prie 
informacijos, bet ir patiems operatoriams, kadangi jie galėtų gauti informaciją apie trečiųjų 
šalių operatorių rinkos interesus, kuriems būtų taikomi tie patys skaidrumo įsipareigojimai 
kaip ir Europos operatoriams. 

Pranešėjas mano, kad operatoriai turėtų prisiimti daugiau atsakomybės dėl vartotojams 
teikiamų viešųjų paslaugų tam, kad siekiant įvertinti jų paslaugų kokybę, jie numatytų 
socialinius tarifus, užtikrinančius pažeidžiamų vartotojų apsaugą.


