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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais ES valstybėms narėms dažnai nutraukiamas dujų tiekimas. 2009 m. 
sausio mėn. kilęs Rusijos ir Ukrainos ginčas dėl dujų dar kartą parodė, kad vis didesnė ES 
priklausomybė nuo išorės energijos išteklių, kurių didžioji dalis yra nedemokratinėse ir 
nestabiliose šalyse, gali pakenkti ilgalaikiams ekonominiams ir politiniams valstybių narių 
interesams. Dėl ES pažeidžiamumo energetikos srityje būtina vykdyti visapusę energetikos 
politiką derinant vidaus ir išorės aspektus. 

Energetinis saugumas turi būti laikomas pagrindine sudedamąja bendro Europos Sąjungos 
saugumo dalimi. Todėl dujų tiekimo Bendrijoje užtikrinimas, ypač per krizes, yra strateginis 
tikslas. Šiuo požiūriu palankiai vertintinas nacionalinių planų, kuriuose išdėstomos 
prevencinės ir skubos priemonės, parengimas iš anksto, jeigu šie planai yra derinami 
Bendrijos lygmeniu. Manytina, kad didelė konkurencinga vidaus rinka, turinti labai išvystytą 
energetikos tinklų sujungimą ir infrastruktūrą, vidutinės trukmės laikotarpiu yra 
veiksmingiausia apsauga nutrūkus tiekimui.   

Vis dėlto ES energetinio saugumo politika turėtų sudaryti sąlygas Europos Sąjungai ne tik 
reaguoti į krizes, bet ir jas numatyti. Todėl visas priemones, kuriomis užtikrinamas tinkamas 
energijos vidaus rinkos veikimas, reikia papildyti aktyvia diplomatija energijos srityje, 
orientuota į abipusiškumu grindžiamo bendradarbiavimo su pagrindinėmis šalimis 
gamintojomis, tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis stiprinimą. 

Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas palankiai vertina reglamento, kuriuo būtų 
panaikinta Direktyva 2004/67/EB, pasiūlymą. Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad 
siekiant laikytis nuoseklaus požiūrio ES energetikos saugumo klausimu reikėtų patobulinimų. 
Jis siūlo toliau išdėstytus pakeitimus: 

- Pasiūlymas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į naujas teisines sąlygas, numatytas 
Lisabonos sutartimi, kurios 176 A straipsnyje nustatyta: „Sąjungos energetikos 
politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama užtikrinti energijos 
tiekimo saugumą Sąjungoje.“ Nuomonės referentas mano, kad šis solidarumas yra 
gyvybiškai svarbus kuriant bendrą ES energetikos politiką ir kad jį reikia plėtoti tiek 
ES viduje, tiek ir išorėje politiniu lygmeniu bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
per tiekimo krizes ir joms pasibaigus. 

- Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo atsakomybė taip pat turėtų būti nustatyta Bendrijos 
lygmeniu. Todėl Europos Komisija, remdamasi nacionaliniais planais, turėtų parengti 
Bendrijos prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Be to, 
Komisija turi ypatingą pareigą stebėti, kaip trečiųjų šalių įmonės laikosi taisyklių, 
reglamentuojančių energetikos sektoriaus vidaus rinką. 

- Vyriausiasis įgaliotinis ir (arba) Pirmininko pavaduotojas turėtų dalyvauti 
kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų pirmiausia jis turėtų būti 
atsakingas už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis valstybių narių vardu 
per krizių laikotarpius.
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- Tam, kad būtų išvengta nenumatyto tiekimo nutraukimo, Europos Sąjunga kartu su 
energiją tiekiančiomis ir tranzito šalimis turėtų sukurti išankstinio įspėjimo 
mechanizmą, paremtą aiškiomis politinėmis garantijomis. Ateityje į visus ES ir 
energiją tiekiančių arba tranzito šalių prekybos, asociacijos ir partnerystės bei 
bendradarbiavimo susitarimus turėtų būti įtraukta „energijos tiekimo saugumo 
sąlyga“, kuria būtų nustatomas elgesio kodeksas ir bendrai aprašomos priemonės, 
kurių reikėtų imtis ekstremaliose situacijose. 

- Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išplėsti Energetikos chartijos nuostatomis 
grindžiamą Europos energijos bendriją į trečiąsias šalis ir sukurti naujas regionines 
energijos rinkas, taip pat toliau aktyviai remti integruotos Europos ir Viduržemio jūros 
regionų energijos rinkos kūrimą.

- Visose energijos tiekimo saugumo strategijose vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu reikės 
labiau įvairinti tiekėjus, tiekimo šaltinius ir maršrutus. Į šią strategiją turėtų būti 
įtrauktos susijusios trečiosios šalys, ypač tos, kurios dalyvauja Europos kaimynystės 
politikoje. Bendrijos investicijų prioritetu turėtų būti pagrindinė infrastruktūra, kuri 
galėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą. 

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų 
vartojimas Europoje sparčiai didėjo.
Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų 
importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo 
priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir 
poreikis spręsti tiekimo saugumo 
klausimus.

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų 
vartojimas Europoje sparčiai didėjo.
Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų 
importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo 
priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir 
poreikis spręsti tiekimo saugumo 
klausimus. Dėl to, kad kai kurių valstybių 
narių energetikos struktūroje dominuoja 
gamtinės dujos, šios valstybės tapo 
izoliuotos energetiniu požiūriu – jų 
priklausomybė nuo dujų importo iš 
trečiųjų šalių yra ypač didelė ir stokojama 
infrastruktūros ryšių su kitomis ES 
šalimis;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Atsižvelgiant į ypatingą tarptautinio 
bendradarbiavimo vaidmenį siekiant ES 
valstybių narių piliečiams užtikrinti dujų 
tiekimo saugumą, visa su šia sritimi 
susijusi ES politika ir veiksmų planai turi 
būti grindžiami abipusės ES ir atitinkamų 
trečiųjų šalių pagarbos principu. Bet 
kokių iškylančių problemų sprendimo 
reikėtų ieškoti vedant politinį dialogą ir 
derybas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms 
finansuoti būtinas investicijas į vietos 
lygmens gamybą ir infrastruktūrą, 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo 
šaltiniais, visų pirma Europos investicijų 
banko paskolomis ir garantijomis arba 
regioninių, struktūrinių ar sanglaudos 
fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos 
tiekimo saugumą, Europos investicijų 
banko ir išorinių Bendrijos priemonių, 
pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip 
pat gali būti finansuojami veiksmai 
trečiosiose šalyse.

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms 
finansuoti būtinas investicijas į vietos 
lygmens gamybą ir infrastruktūrą, 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo 
šaltiniais, visų pirma Europos investicijų 
banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) paskolomis ir 
garantijomis arba regioninių, struktūrinių 
ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant 
padidinti energijos tiekimo saugumą, 
Europos investicijų banko, Europos 
rekonstrukcijos ir pletros banko ir išorinių 
Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, 
IPA ir DCI lėšomis taip pat gali būti 
finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse, 
ypač šalyse, kurioms taikoma Europos 
kaimynystės politika.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a)ES investicijos į atsinaujinančios 
energijos gamybą ir infrastruktūrą turi 
būti skatinamos valstybių narių ir 
Komisijos pastangomis, kuriomis, 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis, siekiama ES kaimyninėse šalyse 
remti platesnį vidaus rinkos principų ir 
normų taikymą, kaip numatyta 
Energetikos chartijos sutartyje. Komisija 
turėtų svarstyti galimybę išplėsti Europos 
energijos bendriją, kurią sudaro ES ir 
Pietryčių Europos šalys, įtraukiant 
atitinkamas kitas trečiąsias šalis, ir pagal 
šį modelį kurti naujas regionines 
energetikos rinkas, kaip antai Europos ir 
Viduržemio jūros šalių energetikos 
bendrija, siekiant užtikrinti tiekimo 
saugumą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių 
solidarumą susidarius Bendrijos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
valstybės narės turėtų parengti specialias 
solidarumo priemones, įskaitant 
komercinius gamtinių dujų įmonių 
susitarimus, kompensavimo priemones, 
didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų 
kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo 
priemonės gali būti ypač parankios 
valstybėms narėms, kurioms Komisija 

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių 
solidarumą susidarius Bendrijos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės, 
geopolitinės arba geologinės sąlygos yra 
mažiau palankios, valstybės narės turėtų 
parengti specialias solidarumo priemones, 
kaip numatyta Lisabonos sutartyje,
įskaitant komercinius gamtinių dujų 
įmonių susitarimus, kompensavimo 
priemones, techninių jungčių statybą, 
didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų 
kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo 
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rekomenduoja parengti bendrus regioninio 
lygmens prevencinių veiksmų arba 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

priemonės gali būti ypač parankios 
valstybėms narėms, kurioms Komisija 
rekomenduoja parengti bendrus regioninio 
lygmens prevencinių veiksmų arba 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai 
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už 
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų. 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai 
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų į prekybos, 
asociacijos, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimus su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis įtraukti 
vadinamąją energetinio saugumo išlygą. 
Šioje energetinio saugumo išlygoje 
reikėtų numatyti priemones, kurias 
taikant būtų galima išvengti tiekimo krizės 
arba padėti įveikti tiekimo krizę. Komisija
koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą 
visai Bendrijai ir kiekvienai valstybei 
narei, kurią ištiko krizė. Komisijai turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose 
Bendrijoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už 
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją, 
kurią atliktų Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, glaudžiai bendradarbiaudamas 
su Komisijos nariais, atsakingais už 
atitinkamas sritis, tais atvejais, kai krizė 
kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir 
padalijama atsakomybė, numatomas 
valstybių narių ir Bendrijos lygmens 
atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių imamasi 
konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, 
koordinavimas ir taip nustatomos 
priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų 
tiekimo saugumą ir taip užtikrinti 
nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą.

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir 
padalijama atsakomybė, numatomas 
valstybių narių ir Bendrijos lygmens 
atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių imamasi 
konkrečiais arba rimto pavojaus dujų 
tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas 
vadovaujantis valstybių narių solidarumo 
principu, ir taip nustatomos priemonės, 
kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo 
saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą 
tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą, be to, 
nustatomos išskirtinės priemonės, kurių 
būtų imamasi, kai rinka nebegali 
užtikrinti reikiamo dujų kiekio tiekimo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už šiame reglamente nustatytų 
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už šiame reglamente nustatytų 
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos, įskaitant 
geopolitinės rizikos vertinimą, vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena.
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgyvendina šiame reglamente 
numatytas priemones. Šios priemonės –
tai kas dvejus metus atliekamas rizikos 
vertinimas ir nuolatinė dujų tiekimo 
saugumo stebėsena, taip pat Bendrijos 
lygmens prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
rengimas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas

1. Laikydamiesi šio reglamento nuostatų 
ir atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 194 straipsnį, Komisija 
ir valstybės narės sugriežtina trečiųjų 
šalių dujų tiekėjų stebėseną ir siūlo 
konkrečias skubias priemones tuo atveju, 
kai sutrikdomas tiekimas. Komisija 
koordinuoja ginčų sprendimo sistemas su 
trečiosiomis šalimis ir intensyvina dialogą 
energetikos klausimu, be kita ko, 
atsižvelgdama į Energetikos chartijos ir 
Energijos bendrijos nuostatas.
2. Komisija parengia pagrindą išankstinio 
įspėjimo mechanizmui dujų sektoriuje, 
kuris bus nustatomas pagal dvišalius ES 
ir trečiųjų šalių susitarimus. Taikant šį 
mechanizmą bus galima anksti įvertinti 
galimą riziką, susijusią su gamtinių dujų 
pasiūla ir paklausa, taip pat užkirsti kelią 
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ekstremaliai situacijai arba ekstremalios 
situacijos pavojui ir greitai į juos 
reaguoti;
3. Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos Komisija 
teikia ataskaitą, kurioje nurodomos 
siūlomos reguliavimo priemonės, kurios 
galėtų būti taikomos siekiant Bendrijos 
lygmeniu įvairinti geografinius dujų 
šaltinius ir tiekimo į ES trasas. Į ataskaitą 
įtraukiamas suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) įrenginių vaidmens įvertinimas, 
kuris galėtų padėti dėl energijos tiekimo 
diversifikacijos. Taip pat turėtų būti 
pateikta skirtingų valstybių narių dujų 
saugojimo pajėgumų apžvalga.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano rengimas

Prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano rengimas 
nacionaliniu, Bendrijos ir regionų 
lygmenimis

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu ir Bendrijos
lygmeniu. Per tokias konsultacijas 
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jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 
tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

aptariami bent šie klausimai: jungtys, 
tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis 
dujų laikymas ir fizinis pajėgumas 
transportuoti dujas abiem kryptimis, taip 
pat tarpregioninės, tarpvalstybinės dujų 
tiekimo sistemos ir nurodytos jų 
saugyklos, platformos ir įranga.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ne vėliau kaip iki... * Komisija 
parengia Bendrijos prevencinių veiksmų 
planą ir Bendrijos ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą, į kuriuos įtraukiamos 
Bendrijos lygmeniu įgyvendinamos 
priemonės.
___________
*30 September 2011 or 18 months from entry into 
force

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir
poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į rentabilumą, ekonominį 
veiksmingumą, poveikį energijos vidaus 
rinkos veikimui ir poveikį aplinkai, taip pat 
į visus tarptautinius su šia sritimi 
susijusius pokyčius, visų pirma, 
svarbiausiose šalyse tiekėjose ir tranzito 
šalyse.

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, skaidriu ir 
išsamiu būdu, aiškiai ir suprantamai 
nurodydamos patirtas išlaidas, deramai
atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo 
išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo 
transportuoti dujas abiem kryptimis 
užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria 
kelios valstybės narės, visų susijusių 
valstybių narių nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir ACER kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

Pagrindimas
Išlaidos, patirtos siekiant įgyvendinti tiekimo saugumo ir infrastruktūros standartus, 
įtraukiamos į nacionalinius ir tarpvalstybinius tarifus kuo skaidresniu ir aiškesniu būdu. 
Išlaidos turėtų būti sąžiningai paskirstytos šias priemones įgyvendinančioms ir jomis 
besinaudojančioms sistemoms.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines, 
regionines ir tarptautines aplinkybes;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
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organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją.

organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos, 
įskaitant geopolitinės rizikos, vertinimui 
parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki 
rugsėjo 30 d.

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki 
rugsėjo 30 d. Bendrijos lygmens rizikos 
vertinimas persvarstomas, jei nustatoma, 
kad esama didelės ir nenumatytos rizikos.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) (8a) jame aprašomos 
priemonės, skirtos tarpininkavimo su 
susijusiomis šalimis, procesui inicijuoti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba 
iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad taikant 
tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 
užtikrinti tiekimo standarto.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba 
iš jų, arba yra tikėtinas pavojus, kad 
taikant tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 
užtikrinti tiekimo standarto.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai kompetentinga institucija 
informuoja Komisiją, kad valstybėje 
narėje dėl geopolitinių priežasčių 
paskelbtas išankstinio įspėjimo lygmuo 
arba kad dėl geopolitinių priežasčių, 
galbūt pritaikius išankstinio įspėjimo 
mechanizmą, pastebimas dujų tiekimo 
sutrikimo pavojus, Bendrija, kuriai 
atstovauja Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, imasi atitinkamų diplomatinių 
veiksmų. Pirmininko pavaduotojo-
vyriausiojo įgaliotinio veiksmai neturi 
daryti poveikio vidaus rinkos veikimui.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kuo anksčiau būtų imamasi diplomatinių veiksmų trečiųjų šalių, kurios 
yra dujų tiekėjos arba tranzito šalys, atžvilgiu, kai kyla dujų tiekimo sutrikimo dėl geopolitinų 
priežasčių pavojus. Vykdant šiuos veiksmus neturi būti daromas poveikis vidaus rinkos 
veikimui.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai
ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir 
vidaus rinkos veikimui nesudaroma 
pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija 
gali paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 
2 dalyje nurodytų kriterijų ir ar dėl to 
gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos 
veikimui nesudaroma pernelyg didelė 
našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti 
kompetentingos institucijos pataisyti 
priemones, kuriomis gamtinių dujų 
įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, 
ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, 
jei Komisija mano, kad ekstremaliosios 
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arba nebėra pagrįstas. situacijos paskelbimas nėra arba nebėra 
pagrįstas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji taip 
pat paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

1. Komisija paskelbia apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka netenka didelio iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji taip 
pat paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija paskelbia apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus šią užduotį patikėdama 
Komisijos pirmininko pavaduotojui-
vyriausiajam įgaliotiniui. Komisija gali 
sušaukti krizių valdymo grupę, kurią 
sudaro sektoriaus ir valstybių narių, 
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kuriose susidarė ekstremalioji situacija, 
atstovai.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų.

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai, Komisijos 
atstovai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojo-vyriausiojo įgaliotinio 
darbuotojai. Stebėsenos grupė gali būti 
sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui; prieš sudarydamos naujus 
tarpvyriausybinius susitarimus valstybės 
narės informuoja apie tai Komisiją, kad 
būtų įvertinta šių susitarimų atitiktis vidaus 
rinkos teisės aktams.

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui; prieš sudarydamos naujus 
tarpvyriausybinius susitarimus valstybės 
narės informuoja apie tai  ir konsultuojasi 
su Komisija, kad būtų įvertinta šių 
susitarimų atitiktis vidaus rinkos teisės 
aktams, nacionaliniam ir Bendrijos 
energetiniam saugumui, taip pat 
atsižvelgiant į svarbiausios energetikos 
infrastruktūros apsaugą ir geopolitinę 
riziką.

Pakeitimas 27
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija parengia nuolatinės dujų 
tiekimo saugumo stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo sistemą, įskaitant šias priemones:

(a) metinių ataskaitų, kuriose nurodoma, 
ar trečiųjų šalių įmonės, ypač 
pagrindiniai tiekėjai, ir visos joms 
pavaldžios įmonės, laikosi energetikos 
sektoriaus vidaus rinkos taisyklių, ypač 
dėl skaidrumo ir atitikties ES 
konkurencijos teisei, rengimą; 

(b) trečiųjų šalių vertikaliai integruotų 
energetikos bendrovių poveikio vidaus 
rinkai ir abipusiškumo principo 
įgyvendinimo vertinimą;

(c) atitinkamų priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią 
nekontroliuojamoms užsienio valstybių 
valdomų įmonių investicijoms į ES 
energetikos sektorių, visų pirma, į dujų ir 
elektros energijos perdavimo tinklus, 
taikymą; 

(d) valstybių narių ir trečiųjų šalių 
sudaromų sutarčių dėl gamtinių dujų 
kontrolę siekiant nustatyti jų atitiktį ES 
vidaus rinkos taisyklėms. Komisija 
užtikrina, kad būtų panaikinta kiekviena 
sąlyga, kurios poveikis toks pat kaip 
paskirties sąlygos, jeigu ji prieštarauja ES 
teisei.
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