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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 pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0532),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0319/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei 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.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų 
Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir 
tinkamą techninį jo tobulinimą.

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, kad skatintų gamtinių 
dujų vidaus rinkos sukūrimą ir užtikrintų 
optimalų Europos dujų perdavimo tinklo 
valdymą ir tinkamą techninį jo tobulinimą.
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Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad perdavimo sistemos operatorių pagrindinis tikslas yra supaprastinti 
rinkos integraciją, todėl gamtinių dujų vidaus rinkos sukūrimas turėtų tapti aiškiu Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo tikslu.

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

2. Per šešias savaites nuo minėtų 
dokumentų gavimo dienos Agentūra 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių. 

2. Per šešias savaites nuo minėtų 
dokumentų gavimo dienos Agentūra, 
pasitarus su visas suinteresuotas šalis 
atstovaujančiomis organizacijomis,
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių. 

Pagrindimas

Agentūra turi sudaryti sąlygas ir galimybę sistemos naudotojams ir klientams išsakyti savo 
nuomonę apie Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo statutą, narius ir darbo 
tvarkos taisykles.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

1. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, siekdamas 2a 
straipsnyje nurodytų tikslų, parengia:

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti užduotis turi būti aiškiai nurodyti 2a straipsnyje išdėstyti tikslai. 

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

a) 3 dalyje minėtų sričių technines 
taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus,

a) 3 dalyje minėtų sričių, susijusių su 
tinklo eksploatavimu, kodeksus,
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Pagrindimas

Išbraukus techninių taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksus, bus lengviau pabrėžti, kad Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas iš esmės užsiima tinklų klausimu, o ne bendrai 
komerciniais klausimais.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis.

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę 
veiklos programą įtraukiamas kodeksų,
susijusių su tinklo eksploatavimu, sąrašas 
bei aprašymas, taip pat tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais 
metais reikia parengti, ir preliminarus 
tvarkaraštis.

Pagrindimas

Žr. 1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO (2c straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)) 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas 
sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

3. Išsamios kodeksai, susiję su perdavimo 
tinklo eksploatavimu, apima toliau 
nurodytas sritis, remiantis metinėje veiklos 
programoje apibrėžtais prioritetais:

Pagrindimas

Užduotys, kurias vykdo perdavimo sistemos operatoriai, turi būti aiškiai apibrėžtos kodeksų 
turinyje. „Veikimo rinkoje kodeksai“, kuriuos turi parengti perdavimo sistemos operatoriai 
turi apimti tik tas taisykles, kurios susijusios su perdavimo sistemos operatorių techninėmis 
pareigomis ir operacijomis.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2c straipsnio 3 dalies g punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

g) prekybos taisyklės, g) prekybos taisyklės, susijusios su 
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naudojimosi tinklu paslaugų ir 
balansavimo sistemos techninėmis ir 
veikimo nuostatomis,

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas turi apsiriboti daugiausia tinklų 
klausimais ir rinkos taisyklėmis, tiesiogiai susijusiomis su perdavimo tinklais (tinklų 
balansavimu, antrine rinka ir t. t.). 

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2c straipsnio 3 dalies 3a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EEB) Nr. 1775/2005)

3a. Išsamūs 3 dalyje minimi kodeksai 
parengiami atsižvelgiant į atitinkamas 
gaires, nurodytas 9 straipsnyje.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklaus rezultato, reikia paaiškinti tikslų ryšį tarp kodeksų, susijusių su 
perdavimo tinklu, ir gairių, nurodytų 9 straipsnyje.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų 
įgyvendinimą, o priežiūros veiklos
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

4. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas analizuoja kodeksų 
įgyvendinimą ir jų poveikį rinkos 
integracijai supaprastinti taikomų 
taisyklių derinimui, o šios analizės
rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte 
nurodytą metinę ataskaitą.

Pagrindimas

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas neturi institucionalizuotų reguliavimo 
funkcijų, taigi veiksmažodis „analizuoti“ tiksliau apibrėžia jos vaidmenį. Tokiu būdu 
pabrėžiamas ir pagrindinis kodeksų tikslas – derinti taisykles siekiant supaprastinti rinkos 
integraciją.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
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2c straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

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

Investavimo plane nurodomas investicijų 
trūkumas, pirmiausia įvertintas 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu. 

5. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus 
parengia Bendrijos 10 metų investavimo į 
tinklą planą. Tame investavimo plano 
projekte aprašomas integruoto tinklo 
modeliavimas, pateikiamas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos 
ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos 
atsparumo įvertinimas. Investavimo plano 
projektas visų pirma:

a) rengiamas remiantis nacionaliniais 
investavimo planais ir Transeuropinių 
energetikos tinklų gairėmis pagal
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB.
(b) rengiamas, atsižvelgiant į 
tarpvalstybinį sujungimą, remiantis tinklo 
naudotojų, įskaitant prekybininkus, 
paskirstymo sistemos operatorius, SGD 
įrenginius bei saugyklas, pasiūlymais ir 
atsižvelgiant į ilgalaikius įsipareigojimus 
investuotojų, kurie nėra perdavimo tinklų 
operatoriai ir kurie suinteresuoti 
perdavimo tinklo plėtra.
c) nurodo investicijų trūkumą, pirmiausia 
įvertintą tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumų atžvilgiu.

Pagrindimas

The terms "prepare" and "draft" are introduced so as to make clearer that:
(i) the establishment of a 10-year plan is a prospective tool that will mainly provide 
orientations and give a European framework but that doesn't need to be formally "adopted" 
as such (precise plans on a shorter term-notice would have to be developed, submitted to the 
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regulator's approval and made binding, that's the purpose of the proposal on Directive),
(ii) it is a basis for consultation with all interested parties, the Agency and if need be the 
national regulatory authorities.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

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

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

Pagrindimas

6 dalyje perdavimo sistemos operatoriams suteikiamas tiesioginis Komisijos patarėjo 
vaidmuo – siūlyti priimti privalomas gaires.

 Komisijos patarėjo vaidmuo turėtų būti patikėtas Agentūrai.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
techninių taisyklių bei veikimo rinkoje
kodeksų, 10 metų investavimo plano ir 
metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pateikia Agentūrai 
kodeksų, susijusių su tinklo 
eksploatavimu, 10 metų investavimo plano 
ir metinės veiklos programos projektus, 
įskaitant informaciją apie konsultacijų 
procesą.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2d straipsnio 2 dalies 3 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos 
programos arba 10 metų investavimo plano 
projektais neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos 
programos arba 10 metų investavimo plano 
projektais neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas ar pakankamo lygio 
tarpvalstybinis sujungimas, skirtas 
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trečiosioms šalims prisijungti, ji pateikia 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui tinkamai pagrįstą 
nuomonę bei rekomendacijas ir 
informuoja apie tai Komisiją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti Agentūros patariamąjį vaidmenį ir nuolatinį bendravimą 
su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu, kai nustatomi bendri pagrindai 
(metinės veiklos programa arba 10 metų investavimo planas). 

Kodeksų rengimo įgaliojimai nustatyti šio pasiūlymo 2e straipsnyje. Žr. 1 STRAIPSNIO 3 
PUNKTO 2e straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2d straipsnio 2 dalies 3a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EEB) Nr. 1775/2005)

Agentūra teikia rekomendacijas Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklui dėl 10 metų investavimo plano 
atsižvelgdama į galimą socialinę 
ekonominę naudą regionui ir Bendrijai. 
Šiuo tikslu, jei būtina, ji gali konsultuotis 
su nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis. 
Agentūra užtikrina, kad 10 metų 
investavimo planas atitiktų metinę veiklos 
programą ir atitinkamas gaires, nurodytas 
9 straipsnyje.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiamas Agentūros vaidmuo koordinuoti 10 metų investavimo plano 
rengimą. 

Reglamente turi būti aiškiai parodyta, kad regioninė ir ES mastu perdavimo tinklų planavimo 
struktūra turi remtis socialine ekonomine nauda, kurią visam regionui duoda investavimas. 
Bendrijos ir regioninis planavimas todėl turi atsižvelgti į visą energetikos sistema, o ne vien 
tik į perdavimo tinklą, dėl kurio Agentūrai yra suteikti įgaliojimai užtikrinti nuoseklumą.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2d straipsnio, 2a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)
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2a. Agentūra patvirtina Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
parengtą metinę veiklos programą.
Nepažeidžiant 2e(2) straipsnio nuostatų 
Agentūra patvirtina kodeksų projektą.

Pagrindimas

Šalia kodeksų darbo programa ir investavimo planas yra svarbūs dokumentai, kurie apibrėžia 
bendrus pagrindus ir pagrindinius strateginius klausimus užduočių, kurių ėmėsi Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas, ir kurie yra svarbūs derinant atskiras nacionalines 
taisykles.
i) Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo metinės darbo programa tvirtinimas,
ii) Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo parengtų kodeksų patvirtinimas, pvz., 
pripažinimas galiojančiais.

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2e straipsnio, antraštė (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje
kodeksų parengimas ir įvertinimas

Kodeksų parengimas ir įvertinimas

Pagrindimas

Žr. 1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO 2c straipsnio 1 dalies a punkto (Reglamentas (EB) 
Nr. 1775/2005) ir 1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO 2c straipsnio 3 dalies (Reglamentas (EB) Nr. 
1775/2005) pakeitimų pagrindimus..

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2e straipsnio 2 dalies a–c punktai (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
veiksmingas rinkos veikimas;

a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo parengtu 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių kodeksu, susijusiu 
su tinklo eksploatavimu, neužkertamas 
kelias diskriminuoti, neužtikrinama 
veiksminga konkurencija ir veiksmingas 
rinkos veikimas;

b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 
taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirto kodekso, 
susijusiu su tinklo eksploatavimu,
projekto;
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c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo
parengto ir Agentūros patvirtinto 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirto kodekso, susijusio su tinklo 
eksploatavimu.

Pagrindimas

Kaip ir nuomonėje, pateiktoje dėl darbo programos ir investavimo plano (žr. 1 STRAIPSNIO 
3 PUNKTO 2d straipsnio 2 dalies 3 pastraipos (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005) 
pakeitimą), Agentūra taip pat iš anksto įsikiša rengiant kodeksus ir pateikia Komisijai tikslias 
aplinkybes..

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2e straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

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

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

Pagrindimas

Kodeksų rengimo modelis suponuoja, kad Komisija nedelsdama imasi veiksmų, kai šie 
kodeksai neužkerta kelio diskriminacijai, neužtikrina veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo 
rinkos veikimo arba kai jie neįgyvendinami.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2e straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių techninėmis 
taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu 
neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
veiksmingas rinkos veikimas; 

a) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo parengtu 2c straipsnio 3 
dalyje nurodytų sričių kodeksu, susijusiu 
su tinklo eksploatavimu, neužkertamas 
kelias diskriminuoti, neužtikrinama 
veiksminga konkurencija ir veiksmingas 
rinkos veikimas;

b) Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirtų techninių 

b) Europos dujų perdavimo sistemos
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje 
nurodytoms sritims skirto kodekso, 



PE402.501v01-00 14/30 PR\707198LT.doc

LT

taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso; susijusiu su tinklo eksploatavimu,
projekto;

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo
priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
sritims skirtų techninių taisyklių ar 
veikimo rinkoje kodekso.

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo
parengto ir Agentūros patvirtinto 2c 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims 
skirto kodekso, susijusio su tinklo 
eksploatavimu.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

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

1. Vykdydamas savo užduotis Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas 
rengia plataus masto, išankstines, atviras ir 
skaidrias konsultacijas su visais susijusiais 
rinkos dalyviais ir ypač su visas 
suinteresuotas šalis atstovaujančiomis 
organizacijomis, pagal 2b straipsnyje 
nurodytas darbo tvarkos taisykles, tuomet, 
kai rengia kodeksus, 10 metų investavimo į 
tinklą plano projektą 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 ir jomis 
siekiama susipažinti su visų sprendimų 
priėmimo procesui svarbių šalių 
požiūriais ir pasiūlymais.

Pagrindimas

Į kodeksų, darbo programos ir investavimo plano, kuriuos inicijuoja Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, rengimą būtina įtraukti struktūruotą konsultacijų su visais rinkos 
dalyviais procesą. 

Siekiant naujos Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo galių pusiausvyros, 
rinkos dalyviams turi būti suteiktas apibrėžtas vaidmuo, kaip komentuoti ir dalyvauti rengiant 
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bet kokį pasiūlytą kodeksą.

Konsultacijos dėl kodeksų turi vykti laikantis procedūros, kuri užtikrintų didžiausią 
skaidrumą ir tai, kad bus atsižvelgta į gamintojų, tiekėjų ir galutinių vartotojų interesus.

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

3. Prieš priimdamas metinę veiklos 
programą, technines taisykles ir veikimo 
rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 
1 ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis.

3. Prieš patvirtindama metinę veiklos 
programą ir priimdama kodeksus, 
nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse, 
Agentūra, jei būtina, su visomis 
suinteresuotomis šalimis rengia plataus 
masto konsultacijas dėl Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
parengto projekto. Agentūra nurodo 
konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į 
pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo 
priežastis.

Pagrindimas

Patvirtinimo ir pritarimo etapu gali prireikti surengti papildomas Agentūros globojamas 
konsultacijas.

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

Regioninis investavimo planas 
neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų investavimo
planui.

Regioninis investavimo planas 
neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytam 10 metų investavimo 
planui. Agentūra užtikrina skirtingų 
regionų veiklos nuoseklumą ir 
koordinavimą ir atsižvelgdama į tai 
suformuluoja rekomendacijas.

Pagrindimas

Be to, kad Agentūra rengia rekomendacijas perdavimo sistemos operatoriams, jai turi būti 
suteikta teisė stebėti ir peržiūrėti regioninių perdavimo sistemos operatorių regionines 
iniciatyvas siekiant, kad būtų užtikrintas skirtingų regionų veiklos nuoseklumas ir 
koordinavimas.
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Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

2a. Valstybės narės ir reguliavimo 
institucijos bendradarbiauja tarp savęs 
siekdamos, kad jų nacionalinės regioninio 
lygmens rinkos būtų integruotos. Ypač 
valstybės narės užtikrina perdavimo tinklo 
operatorių bendradarbiavimą regioniniu 
lygmeniu, siekdamos sukurti 
konkurencingą rinką visoje ES.

Pagrindimas

Vienas Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas kelių regioninio lygmens 
perdavimo sistemos operatorių vardu nepajėgs sukurti bendros komercinių funkcijų sąsajos. 
Dėl tos priežasties būtinas valstybių narių dalyvavimas, kad būtų stimuliuojamos ar kuriamos 
atitinkamos regioninės rinkos integracijos paskatos.

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

2b. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimą siekti regioninio 
bendradarbiavimo, kaip nustatyta 
Direktyvos 2003/55/EB 5b straipsnyje, 
skatina perdavimo sistemos operatorius 
laikantis tos pačios Direktyvos 8 ir 10 
straipsnių sukurti vieno vartotojo sąsają, 
kuri apimtų kelių valstybių narių 
nacionalines teritorijas, kaip nustatyta šio 
straipsnio 3 dalyje.

Pagrindimas

Vienas Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas kelių regioninio lygmens 
perdavimo sistemos operatorių vardu nepajėgs sukurti bendros komercinių funkcijų sąsajos. 
Dėl tos priežasties būtinas valstybių narių dalyvavimas, kad būtų stimuliuojamos ar kuriamos 
atitinkamos regioninės rinkos integracijos paskatos.

Pakeitimas 25
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1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
2h straipsnio 2c dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

2c. Skatindami operatyvines priemones 
regioniniu lygmeniu perdavimo sistemos 
operatoriai:
a) per dvejus metus po to, kai Komisija, 
remdamasi 3 dalimi, nustato tinkamas
geografines vietoves, suderina savo 
komercinius pasiūlymus ir pardavimo 
sąlygas, pritaikydami gretutinių 
perdavimo sistemos operatorių 
komercinius pajėgumus, ir koordinuoja 
gretutinių perdavimo sistemos operatorių 
konsultacijas dėl naujų investicijų į 
sujungimo vietas tame pačiame regione;
b) per trejus metus po to, kai Komisija 
nustato tinkamas geografines vietas, 
parengia „jungtinį pasiūlymą“ 
siuntėjams, kurie veikia sujungimo 
vietose, kurios jungia gretutinių 
perdavimo sistemų operatorius tame 
pačiame regione;
c) per ketverius metus po to, kai Komisija 
nustato tinkamas geografines vietas, 
parengia „jungtinį pasiūlymą“, skirtą 
visoms sujungimo vietoms tame regione, 
ir įkuria regionines platformas (pvz., 
vieno vartotojo sąsaja), kurios 
centralizuotai teikia informaciją 
siuntėjams apie sujungimo pajėgumus 
visame regione ir palengvina pajėgumų 
rezervavimą, naudojantis tiesioginiu ryšiu 
su perdavimo sistemos operatorių 
komercinėmis paslaugomis.

Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, kai reikia, kad 
reglamente būtų nustatyti žingsniai ir konkrečios priemonės, kurias perdavimo tinklų 
operatoriai palaipsniui įgyvendintų regioniniu lygmeniu, siekiant perdavimo tinklų operatorių 
techninės konvergencijos. 

Ilgalaikis tikslas – sukurti vieno vartotojo sąsają kiekviename regione, kaip nustatė Komisija 
pagal 1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO 2h straipsnio 3 dalies 1 pastraipos pakeitimą.
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Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

2h straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

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

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
veiklos geografinį regioną. Komisija gali 
skirti išskirtinį dėmesį ES „energijos 
saloms“ ar geografiškai ribotoms 
vietovėms, kuriose būtina vystyti 
prijungimą prie dujų perdavimo tinklo. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Regioninio bendradarbiavimo tikslas taip pat apima ir „energijos salų“ ES susiejimą.

Pakeitimas 27
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

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

3a. Agentūra bendradarbiauja su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir perdavimo tinklų operatoriais, 
siekdama regionų reguliavimo pagrindų 
konvergencijos ir tikslo visos Europos 
mastu sukurti konkurencingą rinką. Jei 
Agentūra nusprendžia, kad būtinos 
privalomos tokio bendradarbiavimo 
taisyklės, ji pateikia atitinkamas 
rekomendacijas.

Pakeitimas 28
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

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 siūlo 
pirminėje rinkoje; saugyklos atveju 
pajėgumai siūlomi bent prieš dieną ir yra 
pertraukiamieji bei atsižvelgiama į 
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nacionalinį tiekimo reikalavimų saugumą 
bei į reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 
2003/55/EB ir 2004 m. balandžio 26 d. 
Tarybos direktyvoje 2004/67/EB dėl 
priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo 
patikimumui užtikrinti*,____

* OL L 127, 2004 4 29, p. 92.

Pakeitimas 29
1 STRAIPSNIO 9 PUNKTAS

6 straipsnio 7 dalies 1 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. Komerciniai jautrūs 
duomenys, susiję su konkrečiomis 
sutartimis neturi būti paskelbiami su šia 
informacija.

Pakeitimas 30
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS

6a straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

3. SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai visada atskleidžia pagal šį 
reglamentą privalomą informaciją 
suprantamu, kiekybiškai aiškiu, lengvai 
prieinamu būdu ir nediskriminuodami.

3. SGD sistemos ir laikymo sistemos 
operatoriai visada atskleidžia pagal šį 
reglamentą privalomą informaciją 
suprantamu, kiekybiškai aiškiu, lengvai 
prieinamu būdu ir nediskriminuodami. 
Komerciniai jautrūs duomenys, susiję su 
konkrečiomis sutartimis neturi būti 
atskleidžiami.

Pakeitimas 31
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

9 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)
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1a. Prieš rengdama gaires ir 
nepažeisdama 2 dalyje numatytos 
procedūros, Komisija glaudžiai 
bendradarbiaudama su Agentūra iš 
anksto ir kas metus sudaro prioritetų ir 
pirmos svarbos pasiūlytų priemonių, 
skirtų plėtoti gamtinių dujų rinkai visoje 
ES, sąrašą.

Pagrindimas

Given the wide range of issues where the adoption of guidelines is set-out, this procedure 
(from art.1a (new) to 1e (new)) would be developed "ex-ante" the comitology process, 
governed by its own rules under the Interinstitutional Agreement.
This mechanism would aim to:
(i) Developing a prospective approach of measures to be adopted by comitology and their 
regular assessment;
(ii)  Recognising the role of the Agency which could prepare and consult on proposed 
measures;   
(ii) Ensuring a prior and transparent consultation of the relevant stakeholders who have the 
technical expertise.

Pakeitimas 32
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

9 straipsnio 1b dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

1b. Atsižvelgdama į prioritetų sąrašą, 
Komisija paveda Agentūrai per ne ilgiau 
kaip šešis mėnesius parengti pasiūlymą 
dėl gairių projekto, kuriame būtų 
nustatomi pagrindiniai, aiškūs ir 
objektyvūs taisyklių derinimo principai, 
kurie padėtų išvystyti konkurencingą ir 
integruotą gamtinių dujų rinką.

Pagrindimas

Žr. 1 STRAIPSNIO 14 PUNKTO 9 straipsnio 1a dalies (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 
1775/2005) pagrindimą.

Pakeitimas 33
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

9 straipsnio 1c dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)
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1c. Rengdama šias gaires Agentūra per ne 
trumpesnį kaip 2 mėnesių laikotarpį 
rengia plataus masto atviras ir skaidrias 
konsultacijas su visomis suinteresuotomis 
šalimis ir ypač su tinklo vartotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis. 

Pagrindimas

Žr. 1 STRAIPSNIO 14 PUNKTO 9 straipsnio 1a dalies (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 
1775/2005) pagrindimą.

Pakeitimas 34
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

9 straipsnio 1d dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

1d. Agentūra ne vėliau kaip praėjus dviem 
mėnesiams po konsultacijų remdamasi jų 
rezultatais užbaigia gairių projektą.Ji 
viešai paskelbia visus gautus 
pastebėjimus, nebent jų autorius būtų 
nurodęs kitaip, ir paaiškina, kaip buvo 
atsižvelgta į šiuos pastebėjimus 
galutiniame projekte, arba pagrindžia, 
kodėl jie buvo atmesti. 

Pagrindimas

Žr. 1 STRAIPSNIO 14 PUNKTO 9 straipsnio 1a dalies (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 
1775/2005) pagrindimą.

Pakeitimas 35
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

9 straipsnio 1e dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005)

1e. Komisija, gavusi pasiūlymą dėl gairių 
projekto, įvertina, ar jose nustatyti 
pagrindiniai, aiškūs ir objektyvūs 
principai, kurie padėtų išvystyti 
konkurencingą ir integruotą gamtinių 
dujų rinką, ir vertina, ar konsultacijos 
buvo vykdomos teisingai. Jei Komisija 
padaro išvadą, kad Agentūros pateiktas 
galutinis gairių projektas yra tinkamas 
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pagrindas, ji jas pateikia komitetui, kuris 
nurodytas 14 straipsnio 1 dalyje, galutinai 
patvirtinti, remdamasi procedūra, 
nurodyta 14 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Žr. 1 STRAIPSNIO 14 PUNKTO 9 straipsnio 1a dalies (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 
1775/2005) pagrindimą.

Pakeitimas 36
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

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

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

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

Pakeitimas 37
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

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

2a. Komisija bendradarbiaudama su 
Agentūra nuolatos vertina gairių 
aktualumą. Agentūra, jei reikia, 
konsultuojasi su Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklu ir atitinkamais 
rinkos dalyviais, naudotojais ir galutiniais 
vartotojais, siekdama užtikrinti, kad 
gairės garantuoja būtiną minimalų 
suderinamumo lygį teritorijoje, kurią jos 
apima. 

Pagrindimas

Būtina numatyti pastovų gairių aktualumo vertinimą (šalia jų įgyvendinimo stebėsenos, kurią 
vykdo valstybės narės, kaip nustatyta pasiūlymo dėl Direktyvos 24e straipsnyje).Gali būti, kad 
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prireiks papildomo Agentūros ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
pasitarimo, įskaitant ir formalias konsultacijas su suinteresuotomis šalimis.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis 
gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų

Bendras pasiūlymo įvertinimas 

- Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti europines bendradarbiavimo gerinimo ir vidaus rinkos 
veiklos stiprinimo priemones koordinuojant perdavimų sistemos operatorius ir derinant 
saugojimo sistemų operatorių taisykles. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama padidinti skaidrumą 
ir ilgalaikes perspektyvas, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas, investavimo planavimas ir 
užkardyti dideli dujų tiekimo sutrikimai. Pranešėjas prie šių tikslų gali bendrai prisidėti 
principų lygmeniu.

- Išnagrinėjęs reglamento projektą, susijusį su gamtinių dujų rinka ir trečiuoju energetikos 
paketu, pranešėjas yra įsitikinęs, kad priimant skaidrias ir socialiai tinkamas priemones reikia 
atsižvelgti į vartotojų apsaugą. Nepaisant to, reglamentas susijęs su techninėmis priemonėmis, 
skirtomis prieigos prie tinklų techninei reguliavimo sistemai kurti. Direktyva turėtų būti 
atitinkamai taikoma kaip teisinė priemonė, skirta vartotojų iškeltiems klausimams ES 
lygmeniu spręsti.(3 straipsnis dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų). Kaip alternatyva 
vartotojai gali būti apsaugomi taikant specifines nacionalines priemones, kurios turi atitikti ES 
konkurencijos teisės nuostatas.
- Komisija taip pat susirūpinusi dėl didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje esančio veiklos 
koncentracijos lygio, bet ji nekreipia dėmesio į rinkos ypatybę – mažmeninės prekybos 
integravimą į dujų didmeninę prekybą ir energetikos gamybą, kuri greičiausiai sutvirtins 
dominuojančių bendrovių pozicijas. Europos rinkoms vis didesnį poveikį daro integruotos 
didmeninės pardavimo bendrovės, veikiančios ir elektros, ir dujų rinkose. Ypač reikia 
pagerinti MVĮ prisijungimą prie tinklų.
- Galiausia esame ypač susirūpinę ir tuo, kad į įvairias dabartinio, antrojo, energetikos paketo 
įgyvendinimo valstybėse narėse pakopas kreipiamas nepakankamas dėmesys. Trečiojo paketo 
įgyvendinimą užtikrinančios sąlygos kelia daug keblumų, nes dar ne visai įgyvendintas 
antrasis liberalizavimo etapas. Todėl priimtos papildomos priemonės sukeltų teisinį 
netikrumą. Be teisinių pažeidimo procedūrų, reikėtų rasti įgyvendinimą užtikrinančias 
praktines priemones.

I. Perdavimo sistemos operatorių bendradabiavimas: Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (angl. European Network of transmission system operators for gas 
(ENTSOG)), kaip struktūros, atsakingos už privalomąsias užduotis, sukūrimas yra svarbus 
žingsnis į priekį: 

i) ENTSOG, nacionalinių reguliavimo institucijų ir Agentūros galių pusiausvyra. Pranešėjas 
mano, kad ENTSOG bendradarbiavimo sritis yra per plati (priimti suvienodintus techninius ir 
veikimo rinkoje kodeksus, apimančius ne tik saugumo, bet ir prekybos taisykles, koordinuoti 
tinklo operacijas, priimti 10 metų investavimo planą, skelbti tinklo plėtros planus). 

Jis mano, kad ENTSOG veikla, kaip bendro reguliavimo forma, prilygsta Europos Komisijos 
veiklai ir turėtų būti apribota iki techninių klausimų, susijusių su trečiosios šalies prieiga prie 
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tinklo, saugumo, patikimumo ir operacinio suderinamumo taisyklėmis, veiklos procedūromis. 
Pranešėjas siūlo, kad kodeksų ir taisyklių, kuriuos turi parengti ENTSOG, taikymo sritis 
turėtų apsiriboti perdavimo tinklų operacijomis.
Tokiomis aplinkybėmis pranešėjas mano, kad Agentūros įkūrimas – tai labai svarbus žingsnis 
pirmyn į integruotą rinką ir jos įgaliojimus būtų galima sustiprinti siekiant patvirtinti 
ENTSOG sukurtą darbo programą, stebėti ir tikrinti perdavimo sistemos operatorių 
iniciatyvas dėl regioninio bendradarbiavimo ir koordinuoti 10 metų investavimo plano 
rengimą. Pranešėjas siūlo, kad Agentūra pritartų ENTSOG parengtiems kodeksams.

ii) Kitų operatorių ir suinteresuotų šalių dalyvavimas dujų rinkoje. Derėtų numatyti 
papildomas nuostatas, užtikrinančias tinkamas ir išankstines konsultacijas su suinteresuotomis 
šalimis dėl su rinka susijusių klausimų dalyvaujant ir Europos energijos mainų 
supaprastinimo asociacijai (angl. EASEE-gas). Konsultuojamasi su įvairiomis 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant gamintojus, tinklo operatorius, tiekėjus ir vartotojus.    

Agentūra, rengdama pasiūlymus ir rekomendacijas, atsakingai konsultuojasi su visomis 
suinteresuotomis šalimis.

II. Rinkos integravimas vadovaujantis regioninėmis iniciatyvomis. Naujoji reguliavimo 
sistema skatina perdavimo sistemos operatorių ir reguliavimo institucijų regionines 
iniciatyvas, kad būtų užtikrintas palankiausias tinklo valdymas, tinkamas investicijų 
planavimas ir vykdymas.
i) Būtinas žingsnis integruotos vidaus rinkos link. Pranešėjas mano, kad regioninio 
bendradarbiavimo lygmuo pasiūlyme apibrėžtas neaiškiai, nors tai svarbus žingsnis į 
integruotą vidaus rinką. Labai svarbu sujungti „energijos salas“, pavyzdžiui, Baltijos 
valstybes arba Pirėnų pusiasalį.
Dėl tos priežasties pranešėjas siūlo, kad perdavimo sistemos operatoriams reglamente būtų 
numatytas tikslus grafikas ir konkretūs tikslai, kurie turėtų būti įgyvendinami regioniniu 
lygmeniu, siekiant įsteigti vieno vartotojo sąsają. Pranešėjas taip pat dvejoja dėl Agentūros 
vaidmens, susijusio su perdavimo sistemos operatorių iniciatyvomis dėl regioninio 
bendradarbiavimo, ir siūlytų suteikti Agentūrai įgaliojimus, kad ji užtikrintų tinkamą tinklų 
techninės ir reguliavimo sistemos tarp regionų konvergenciją ir vykdytų regioninio investicijų 
plano priežiūrą.  

ii) Kaip reglamentas „regionines iniciatyvas“ gali padaryti praktiškai veikiančias? 
Komisijos pasiūlymus būtų galima sustiprinti pirmiausia sukuriant vieno vartotojo sąsają 
(pvz., vieno langelio schemą), regioniniu lygiu užtikrinančias komercinę veiklą kelių 
perdavimo sistemos operatorių vardu. Turėtų būti aiškiai apibrėžtos sritys, kuriose perdavimo 
sistemos operatoriai privalo bendradarbiauti. Perdavimo sistemos operatoriai galėtų steigti 
regioninius nustatytas pareigas vykdančius padalinius.

III. Tiekimo saugumas. Pranešėjo nuomone, reglamento nuostatas būtina išnagrinėti tiekimo 
saugumo požiūriu.

- Investicijų planavimas. Remiantis reglamento projektu, Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengtų 10 metų savanorišką tinklo plėtros schemą ES lygmeniu. 
i) Būtina parengti geresnį investavimo plėtros planą. Investavimo planavimas turėtų būti 



PE402.501v01-00 26/30 PR\707198LT.doc

LT

paremtas atsižvelgiant į rinkos vartotojų požiūrį ir poreikius nacionaliniu lygmeniu, kadangi 
perdavimo sistemos operatoriai savarankiškai planuoja savo investicijas, ir Europos lygmeniu. 
Pranešėjo nuomone, šie planai turėtų būti nacionalinių reguliavimo institucijų patvirtinti (o 
net tik pateikti Agentūrai dėl konsultacijų) ir griežtai prižiūrimi, jei norima, kad jie būtų 
veiksmingi; derėtų išaiškinti nacionalinių, regioninių ir Europos planų koordinavimą. 
ii) Investicijų planus privalo vienodai rengti visi perdavimo sistemos operatoriai nepaisant 
rinkos struktūrų, kurios galutinai patvirtintos direktyvoje (veiklos atskyrimas, ISO ar bet kuris 
kitas sprendimas). Investicijų planą turėtų stebėti Agentūra ir nacionalinė reguliavimo 
institucija, kad būtinos investicijos būtų atliekamos laiku. Šiuo etapu pranešėjas mano, kad šis 
pranešimas turi būti rengiamas atsižvelgiant į parlamentinį darbą rengiant atitinkamas 
direktyvos dėl gamtinių dujų vidaus rinkos nuostatas. Šiuo metu dar per anksti įvesti 
specifinius investavimo, nacionalinių ir Europos planų sujungimo ir nacionalinių reguliavimo 
institucijų investicijų patvirtinimo mechanizmus. Šiai dienai pranešėjas siūlo papildomas 
priemones, kaip įtraukti Agentūrą bent į 10 metų investavimo plano rengimą.

- Teisė naudotis dujų saugyklomis. Laikymo sistemų operatorių reguliavimo tvarka būtų 
suderinta vadovaujantis gerąja patirtimi ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo 
grupės (angl. ERGEG) jau nustatytomis gairėmis. Esamos dabartinio reglamento dėl 
perdavimo sistemos operatorių nuostatos būtų išplėstos ir apimtų sandėliavimo operatorius ir 
suskystintų gamtinių dujų terminalus, siekiant sukurti bendrą požiūrį į trečiosios šalies teisę 
naudotis dujų saugyklomis.  
i) Pranešėjas mano, kad teisės naudotis dujų saugyklomis taisyklės neturėtų sudaryti sąlygų 
ilgalaikio tiekimo saugumo pavojui. Remiantis Direktyva 2004/67/EB dėl priemonių, skirtų 
gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, prie 5 straipsnio a dalies nuostatų derėtų pridėti 
kai kurias apsaugos priemones nustatančią išlygą.
ii) Perdavimo sistemos operatoriams taikomos perkrovos valdymo, sandėliavimo ir SGD 
operatorių taisyklės (remiantis nenutrūkstamu pajėgumu ir kasdiene prieiga) turėtų būti tvirtai 
apibrėžtos ir jose turėtų būti atsižvelgta bent į ilgalaikes sutartis ir lankstumo mechanizmus.      

IV. Skaidrumo reikalavimai. Pasiūlytas reglamentas išplečia perdavimo sistemos 
operatoriams keliamus jau esamus skaidrumo reikalavimus skelbti komercines dujų atsargas, 
esamų pajėgumų paklausos ir pasiūlos prognozes, tinklo ir prekybos pajėgumų balansavimo 
sąnaudas. Naujos nuostatos, atsižvelgiant į ex-ante ir ex-post pasiūlos ir paklausos informaciją 
ir taip pat taikomos perdavimo sistemos operatoriams ir priemonėms, kurių imtasi sistemai 
subalansuoti.
Nors tos nuostatos – tai svarbios gairės siekiant pagerinti rinkos skaidrumą, kuris suteiks 
naudos visiems rinkos dalyviams, ir nors teisė naudotis dujų saugyklomis yra teisėta, 
pranešėjas mano, kad užtikrinus tinkamą komercinį konfidencialumą tokių duomenų 
paskelbimas bendrai sustiprintų rinką. Tačiau reikia pridurti, kad kai kurie dujų sandoriai yra 
labai jautri komercinė informacija. Priimtos apsaugos priemonės, kurios prireikus būtų 
taikomos. 

V. Instituciniai aspektai. Reglamentas nepakankamai aiškus komitologijos procedūros bei 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo išimtinių teisių atžvilgiu. 
i) Viena vertus, nors ENTSOG užduotis yra sudaryti kodeksus, esant tam tikroms 
aplinkybėms pasinaudojus komitologijos procedūra, kai manoma, kad ENTSOG priimti 
techniniai ar veikimo rinkoje kodeksai neužtikrins nediskriminacinės, veiksmingos 
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konkurencijos ir produktyvios paslaugų veiklos, gali įsikišti Komisija. 
ii) Kita vertus, Komisija, remdamasi 9 straipsniu, gali imtis iniciatyvos ir prireikus patvirtinti 
toje pačioje srityje „gaires“ siekdama nustatyti išsamią informaciją apie trečiųjų šalių teisę 
naudotis paslaugomis, apie pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir perkrovos valdymo 
tvarkos taikymą ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, kad klausimų, susijusių su būsimomis gaires, yra labai daug, pranešėjas 
siūlo aiškią ir patikimą ex-ante tvarką, kuria remiantis bendradarbiaujant Agentūrai ir 
suinteresuotoms šalims bus parengta komitologijos procedūra.
 Komisija, bendradarbiaudama su pasiūlyta Agentūra (ACER), turėtų sudaryti klausimų sąrašą 
ir nustatyti prioritetus. Gairių projektas turėtų būti svarstomas viešai ir, jei būtina, nuolatos 
vertinamas Komisijos ir ACER agentūros.
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PRIEDAS: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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