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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo reglamentą dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui 
užtikrinti. Šiuo reglamentu bus panaikinta Direktyva 2004/67/EB, kuri, kaip manoma, 
nebegali užtikrinti gamtinių dujų tiekimo Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad valstybės 
narės tampa vis labiau priklausomos nuo dujų importo, kad didėja su dujų tiekimu ir tranzitu 
per trečiąsias šalis susijusi rizika ir kad didėja tiekiamų dujų srautai bei plėtojama dujų vidaus 
rinka.

Šiuo reglamentu Komisija siekia aiškiai nustatyti dujų sektoriaus, valstybių narių ir Bendrijos 
institucijų vaidmenis ir užtikrinti, kad nei artimoje, nei tolimoje ateityje nepasikartotų dujų 
tiekimo sutrikimai. Komisija nutarė pasirinkti reglamentą, o ne direktyvą dėl to, kad 
reglamento nuostatas valstybių narių kompetentingos institucijos ir gamtinių dujų sektoriaus 
įmonės gali taikyti tiesiogiai ir nedelsdamos, bet taip pat ir dėl to, kad užtikrinamas minėtame 
reglamente nustatytų taisyklių ir prievolių aiškumas ir nuoseklumas visoje Bendrijoje. 

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – padidinti dujų tiekimo saugumą sukuriant paskatų investuoti į 
reikiamas jungtis, kad būtų pasiektas N-1 rodiklis, ir į dujų transportavimą priešinga kryptimi. 
Komisija N-1 rodiklį apibrėžia kaip „likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros objektų“ 
techninius pajėgumus, kurie, sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, „turėtų atitikti bent 
visą apskaičiuoto rodiklio teritorijai reikalingą dujų kiekį šešiasdešimties dienų išskirtinai 
didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų“.

Siūlomame reglamente pabrėžiama: a) būtinybė užtikrinti, kad dujų tiekimo įmonės galėtų 
aprūpinti savo klientus visoje Bendrijoje kiek įmanoma ilgiau ir be apribojimų nacionaliniu 
lygmeniu, b) galimybė pasitelkti ne rinkos priemones, kurias esant ekstremaliai situacijai ir 
išsėmus visas rinkos priemones nustato kompetentinga institucija ir c) stipresnis vaidmuo, 
suteikiamas Komisijai nustatant sklandų vidaus rinkos veikimą.

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą parengti reglamentą, kuriuo būtų 
užtikrinamas gamtinių dujų tiekimo Europos Sąjungoje saugumas, ypač po nesenų Rusijos ir 
Ukrainos ginčų, kurie sukėlė didelių problemų, susijusių su dujų tiekimu valstybėse narėse. 
Jis taip pat mano, kad Bendrijos lygmeniu suderinti veiksmai, skirti užtikrinti dujų tiekimą, 
yra teisingas žingsnis.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad kompetentinga institucijai turėtų būti suteikta daugiau 
atsakomybės už gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimą, ir nesutinka, kad krizės 
laikotarpiais pagrindinis vaidmuo tektų privatiems gamtinių dujų tiekėjams, ypač atsižvelgiant 
į jų kainų politiką.

Taigi jis susirūpinęs dėl to, kiek pasiūlyme dėl reglamento numatyta priemonių, kuriomis būtų 
siekiama, kad už gamtinių dujų tiekimą atsakingos privačios įmonės krizės metu netaikytų 
pelno siekiančios kainų politikos.
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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siekiant ilgalaikio ES dujų rinkos 
tvarumo labai svarbu, kad priemonės, 
kurių imtąsi siekiant užtikrinti dujų 
tiekimo saugumą, pernelyg neiškraipytų 
konkurencijos ar netrikdytų veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas 2

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 
rekomenduoja parengti bendrus regioninio 
lygmens prevencinių veiksmų arba 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių 
solidarumą susidarius Sąjungos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
valstybės narės turėtų parengti specialias 
solidarumo priemones, kaip nustatyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo,
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 rekomenduoja parengti bendrus 
regioninio lygmens prevencinių veiksmų 
arba ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus.
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Pagrindimas

Nuo gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, ir ES dabar veikia remdamasi nauju teisiniu 
pagrindu. Todėl reikia priminti, kad Lisabonos sutarties 176 A straipsnyje teigiama: 
„Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama užtikrinti 
energijos tiekimo saugumą Sąjungoje“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Europos Sąjungos institucijos 
ypatingą dėmesį turėtų skirti „Nabucco“ 
dujotiekio projektui.

Pakeitimas 4

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 Sąjungos lygmens 
atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių imamasi 
konkrečiais 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.

Pagrindimas

Nuo gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, ir ES dabar veikia remdamasi nauju teisiniu 
pagrindu. Todėl reikia priminti, kad Lisabonos sutarties 176 A straipsnyje teigiama: 
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„Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama užtikrinti 
energijos tiekimo saugumą Sąjungoje“.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) „saugomi vartotojai“ – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, 
mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

(1) „saugomi vartotojai“ – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė, 
atlikusi rizikos ir poveikio vertinimą pagal 
8 straipsnį ir atsižvelgdama į techninį 
pagrįstumą ir sąnaudų bei naudos 
analizę, nusprendžia, mažosios ir vidutinės 
įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos 
jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

Pagrindimas

Dujų krizės metu „namų ūkio vartotojai“, kaip saugomi vartotojai, turėtų ir toliau būti 
aprūpinti dujomis. Jei valstybė narė nusprendžia į saugomų vartotojų sąvoką įtraukti ne tik 
namų ūkio vartotojus ir ligonines, šis sprendimas turėtų būti paremtas patikimu poveikio 
vertinimu, taip pat įvertinant išlaidas ir naudą rinkai, nes dėl tokios išplėstos apibrėžties gali 
atsirasti didelių išlaidų, kurias turės padengti galutiniai vartotojai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas
itin glaudus jų bendradarbiavimas.

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Reikia užtikrinti itin glaudų jų 
bendradarbiavimą, taip pat labai svarbus 
yra skaidrumas ir efektyvus keitimasis 
informacija.



AD\805774LT.doc 7/21 PE430.714v03-00

LT

Pagrindimas

Kadangi dujų tiekimo klausimas yra politinis klausimas, reikia, kad ES būtų laikomasi 
vieningo požiūrio.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos]
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis ir 
reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, parengia:

1. Ne vėliau kaip iki ...* kompetentinga 
institucija, remdamasi pagal 8 straipsnį 
atliktu rizikos ir poveikio vertinimu ir
pasikonsultavusi su gamtinių dujų 
įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:
*OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė, rengdama bendra ES metodika grindžiamus prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, atlieka rizikos ir poveikio vertinimą, sudarantį 
valstybei narei sąlygas prireikus atsižvelgti į ypatingas nacionalines aplinkybes.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija 
gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklu
(ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija 
gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklu
(ENTSO-G), Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra
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(ACER), taip pat gali rekomenduoti 
parengti bendrą regioninio lygmens planą.

(ACER) ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupe, taip pat gali rekomenduoti parengti 
bendrą regioninio lygmens planą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus ir visus bendrus regioninius 
planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kitų regioninių planų arba kad 
jis neatitinka šio reglamento nuostatų ar 
kitų Europos Sąjungos teisės nuostatų, ji 
pareikalauja peržiūrėti planą.

Pakeitimas 10

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, sąžiningą konkurenciją,
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai.

Pagrindimas

Įtraukus rentabilumo sąvoką tiksliau nustatoma, kad rengiant prevencinių veiksmų planą 
turėtų būti atsižvelgiama į tikslo siekimą mažiausiomis sąnaudomis.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 
3 metai nuo įsigaliojimo dienos]
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų.

1. Ne vėliau kaip iki ...* kompetentinga 
institucija užtikrina, kad sutrikus srautui 
didžiausiame dujų perdavimo įleidimo 
taške, turima infrastruktūra (N-1) būtų 
pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, 
kad būtų patenkintas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos saugomų vartotojų dujų poreikis 
per vieną išskirtinai didelio dujų poreikio
dieną šalčiausiu metu, kuris, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt 
metų.

* OL (įrašyti datą): 6 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 

5. Jei tai būtina, remiantis pagal 8 
straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos 
analizę, ne vėliau kaip iki ...* sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
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Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, visų 
pirma esant ekstremaliosioms situacijoms. 
Pasikeitus aplinkybėms, vertinimas gali 
būti peržiūrėtas. Per tą trejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius, remdamasis rizikos ir 
poveikio vertinimu, atliktu pagal 8 
straipsnį, atsižvelgiant į techninį 
pagrįstumą ir sąnaudų bei naudos 
analizę, pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.
* OL (įrašyti datą): treji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, pirma neįvertinus, ar tai įmanoma techniniu ir (arba) ekonominiu 
požiūriais arba tinkama konkrečiomis sąlygomis. Prieš tai reikia atlikti rizikos ir poveikio 
vertinimą, siekiant išvengti nereikalingų sąnaudų, kurios tektų galutiniams vartotojams. 

Užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą per dvejų metų laikotarpį galima tik tuomet, jei reikia tik 
nedidelių infrastruktūros pakeitimų. Didesniems pakeitimams atlikti (pvz., įdiegti naują slėgio 
didinimo įrenginį) reikia daugiau laiko.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą 
valstybės narės saugomiems vartotojams 
šiais atvejais:

1. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą 
valstybės narės saugomiems vartotojams 
šiais atvejais:

Pagrindimas

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
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disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio 
dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų.

b) trisdešimties dienų išskirtinai didelio 
dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų.

Pagrindimas

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams šešiasdešimties
dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai 
susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta 
ekstremalioji situacija. Kompetentinga
institucija stengiasi palaikyti tiekimą 
saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai 

2. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams trisdešimties
dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai 
susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta 
ekstremalioji situacija. Tiekimo įmonės, 
bendradarbiaudamos su kompetentinga
institucija, stengiasi palaikyti tiekimą 
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būtina. saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai 
įmanoma taikant su dujų tiekimo 
saugumu susijusias rinkos priemones. 

Pagrindimas

Užtikrinti tiekimo standartus turėtų būti pagrindinė tiekimo įmonių pareiga. Numačius 
trisdešimties dienų laikotarpį būtų sumažintos vartotojams tenkančios sąnaudos (žr. 
7 straipsnio 1 dalį).

Rinka turėtų veikti tiek laiko, kiek įmanoma, ir taikant rinkos mechanizmus turėtų būti 
parengtos fizinės ir sutartinės priemonės, skirtos palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti 
įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse 
nustatyto tiekimo standarto yra 
nediskriminaciniai ir jais naujiems rinkos 
dalyviams ir mažoms įmonėms 
nesudaroma pernelyg didelė našta. 

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti 
įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse 
nustatyto tiekimo standarto yra 
nediskriminaciniai ir jais tokioms įmonėms 
nesudaroma pernelyg didelė našta. 

Pagrindimas

Pasiekti reglamento projekto tikslus galima tik tuo atveju, jei bus aiškiai nustatytas kiekvieno 
subjekto vaidmuo ir atsakomybė ir tai bus padaryta remiantis vienodais standartais, 
taikomais visiems rinkos dalyviams, įskaitant naujus rinkos dalyvius ir mažas įmones.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [2010 m. rugsėjo 30 d.; 6 mėnesiai 
nuo įsigaliojimo dienos] kiekviena 
kompetentinga institucija išsamiai įvertina 
poveikį dujų tiekimo saugumui jos 
valstybėje narėje darančią riziką; šiuo 
tikslu ji:

1. Ne vėliau kaip ...* kiekviena 
kompetentinga institucija atlieka rizikos ir 
poveikio vertinimą, kuriuo remiantis: 
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a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus;

a) atsižvelgiant į visas svarbias 
nacionalines ir regionines aplinkybes, 
nustatomas atitinkamos valstybės narės 
rizikos pobūdis;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes; 

b) nustatomas valstybės narės prevencinių 
veiksmų planas;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) nustatomas atitinkamos valstybės narės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis. 

Rizikos ir poveikio vertinimas 
grindžiamas 6 ir 7 straipsniuose 
nurodytais standartais, o jį atliekant 
numatomi įvairūs išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir (arba) tiekimo sutrikimo 
scenarijai, pavyzdžiui, pagrindinių 
perdavimo infrastruktūros objektų, 
saugyklų, SGD terminalų veikimo 
sutrikimą ir trečiųjų šalių gamintojų
vykdomo tiekimo sutrikimą. Atsižvelgiama 
į rizikos rūšių tarpusavio sąveiką ir 
koreliaciją su kitomis valstybėmis narėmis.
* OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas 18
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant rizikos ir poveikio vertinimą 
atsižvelgiama į techninį pagrįstumą ir 
sąnaudų bei naudos analizę. Tai visų 
pirma turėtų būti daroma prieš 
pasinaudojant galimybe nacionaliniu 
lygmeniu išplėsti saugomų vartotojų 
apibrėžtį taip, kad ji apimtų ne tik namų 
ūkio vartotojus.

Pagrindimas

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Gavus Komisijos rekomendaciją pagal 
4 straipsnio 3 dalį arba tuo atveju, kai 
pagal 4 straipsnio 4 dalį parengiamas 
bendras regioninis planas, šiame 
straipsnyje numatytos pareigos gali būti 
vykdomos regioniniu lygmeniu.

Pagrindimas

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
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obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip iki ...* į kiekvieną 
pagal 4 straipsnio 4 dalį parengtą bendrą 
regioninį planą įtraukiamas išsamus 
rizikos, kylančios dujų tiekimo saugumui 
atitinkamame regione, vertinimas ir 
atsižvelgiama į rizikos vertinimą, kurį 
anksčiau atliko dalyvaujančios šalys.
* OL (įrašyti datą): devyni mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ne vėliau kaip iki ...* Komisija atlieka 
išsamų grėsmių dujų tiekimo saugumui 
Europos Sąjungoje vertinimą, 
atsižvelgdama į ankstesnius valstybių 
narių vertinimus ir bendrus regioninius 
planus.
* OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 22
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne 
rinka grindžiamų priemonių, kurias 
planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, indėlis; įvertinama 
būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas 
priemones siekiant įveikti krizę, 
įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų 
įgyvendinimo procedūros;

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne 
rinka grindžiamų priemonių, kurias 
planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, indėlis; remiantis 
ekonominės naudos analize įvertinama 
būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas 
priemones, kurios gali būti taikomos tik 
kraštutiniu atveju dujų tiekimo tęstinumui 
užtikrinti, siekiant įveikti krizę, 
įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų 
įgyvendinimo procedūros;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1)Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis 
įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir 
patikimos informacijos, kad gali įvykti 
įvykis, dėl kurio pablogės tiekimo sąlygos 
(tokia informacija gali būti gauta taikant 
išankstinio įspėjimo mechanizmą).

(1)Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis 
įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir 
patikimos informacijos, kad per trumpą 
laiką gali pablogėti tiekimo sąlygos. 
Tikimasi, kad problema rinkoje bus 
išspręsta be kompetentingos institucijos 
įsikišimo.

Pagrindimas

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Pakeitimas 24
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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 
arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar
ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 2 
dalies 3 punkte 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 
situacijos paskelbimas nėra arba nebėra 
pagrįstas.

Pagrindimas

Būtina sutrumpinti laiko terminą, kadangi dažnai energetikos krizės pasekmės juntamos jau 
po keleto dienų ir jau gali sukelti neigiamų padarinių ekonomikai.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planas atnaujinamas kas dvejus metus. 

Pakeitimas 26

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 

1. Komisija gali paskelbti apie Sąjungos
masto ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
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kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji 
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.

kiekio, kuris prilygsta tam tikrų valstybių 
narių per vieną dieną suvartojamam 
kiekiui ir kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji 
paskelbia apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

Pagrindimas

Būtina prisiminti, kad netenkant 10 proc. per dieną importuojamų dujų, šis kiekis jau 
prilygsta mažesniųjų valstybių narių per dieną suvartojamam dujų kiekiui, todėl svarbu 
laikytis 10 % ribos.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) prevencinių veiksmų planai, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir 
juose numatytų priemonių įgyvendinimas;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina slaptos komercinės informacijos 
konfidencialumą.

3. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
parengia slaptos komercinės informacijos 
konfidencialumo ir apsaugos užtikrinimo 
sistemą.

Pakeitimas 29
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsena Europos Komisijos stebėsena
Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai 
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 
ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių, kurios padidintų dujų 
tiekimo Sąjungai saugumą, ir dėl poreikio 
atlikti rizikos vertinimą ir parengti 
Sąjungos lygmens prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, 
taip pat pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą. Pririekus į ataskaitą įtraukiamos 
rekomendacijos, kaip patobulinti šį 
reglamentą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į ataskaitą taip pat įtraukiama 
įpareigojimų įgyvendinti šiame 
reglamente numatytas dujų tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemones 
privalumų, trūkumų, galimybių ir 
grėsmių analizė. Komisija atsižvelgia į tai, 
ar tie įpareigojimai turėtų būti perduoti 
Europos energetikos reguliavimo grupei 
(ERGEG), užuot juos priskyrus 
kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms.

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
„Nabucco“ dujotiekio projektas

Kalbant apie dujotiekio projekto 
„Nabucco“ politinę svarbą ir 
finansavimą, Europos Sąjungos 
institucijos teikia šiam projektui išskirtinę 
pirmenybę.

Pagrindimas

Svarbu, kad su dujų tiekimo saugumu susijusiu reglamentu būtų užtikrinama dujų tiekėjų 
įvairovė. Turint tai mintyje, Nabucco dujotiekis galėtų būti dabartinių esamų Europos 
Sąjungos dujų šaltinių alternatyva.
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Priėmimo data 27.1.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

39
0
2

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo 
Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky 
Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar 
Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, 
Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, 
Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward 
Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo 
Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, 
Philippe Lamberts


