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Pakeitimas 23
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos 122 straipsnį,

Or. de

Pagrindimas

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užtikrinti gamtinių dujų tiekimą ištikus krizei. Atvejais, kai 
„sunkumų kyla dėl tam tikrų produktų tiekimo“, tinkamesnis pagrindas yra EB sutarties 100 
straipsnio 1 dalis. Vykdant planuojamus esamos direktyvos pakeitimus, keisti teisinį pagrindą 
nėra būtina.

Pakeitimas 24
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas arba dujų tiekimo 
šaltinio sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) yra tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu 
arba tiekimo šaltinio sutrikimu galima 
naudotis kaip lyginamuoju standartu, 
rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą 
valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti, ir 
tai yra tinkamas išeities taškas joms 
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti.

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) yra tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu 
galima naudotis kaip lyginamuoju 
standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio 
tiekimą valstybės narės turėtų sugebėti 
užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas 
joms reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti. 

Or. de

Pagrindimas

Patirtis, įgyta 2009 m. pradžioje  ištikus dujų krizei, parodė, kad sutrikus dujų tiekimo 
šaltiniui įmonės gali užtikrinti tiekimą.
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Pakeitimas 25
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas 
į naują dujų infrastruktūrą. Jos turėtų 
padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu 
užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus 
rinkos veikimą. Kai investicijos į 
infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, 
su šiomis investicijomis susijusioje 
veikloje turėtų aktyviai dalyvauti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. …/… įsteigta Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(ACER, angl. Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators) ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
(ENTSO-G, angl. European Network of 
Transmission System Operators for Gas), 
kurie užtikrintų, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas 
į naują dujų infrastruktūrą. Jos turėtų 
padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu 
užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus 
rinkos veikimą.  Iš esmės investuoti turėtų 
įmonės ir investicijos turėtų būti 
grindžiamos ekonominėmis paskatomis.  
Kai investicijos į infrastruktūrą yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis 
investicijomis susijusioje veikloje turėtų 
aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/… įsteigta 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. 
Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators) ir Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, 
angl. European Network of Transmission 
System Operators for Gas), kurie 
užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į 
tarpvalstybinį poveikį.

Or. de

Pagrindimas

Europos reglamentavimo sistemoje turėtų būti numatytos paskatos įmonėms vykdyti naujas 
investicijas.
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Pakeitimas 26
Justas Vincas Paleckis 

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, infrastruktūrą ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones 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. 
Bendrijos finansavimas ypač svarbus 
siekiant, kad regionai ir valstybės narės, 
laikomi „energijos salomis“, būtų geriau 
tarpusavyje sujungti.

Or. en

Pakeitimas 27
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą 
vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo 
sutrikimo atvejais ir krizinėse situacijose, 
labai svarbu aiškiai nustatyti visų gamtinių 
dujų įmonių ir kompetentingų institucijų 
vaidmenį ir atsakomybę.

(15) Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą 
vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo 
sutrikimo atvejais ir krizinėse situacijose, 
labai svarbu aiškiai nustatyti visų gamtinių 
dujų įmonių, kompetentingų institucijų ir 
Komisijos vaidmenį ir atsakomybę.

Or. en
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Pakeitimas 28
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo 
sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo 
sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio mėn., 
ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, 
reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų 
gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, 
jungtis, įrangą, kurią naudojant dujų srautą 
vamzdynuose galima fiziškai nukreipti 
abiem kryptimis, saugyklas ir SGD 
pakartotinio dujinimo įrengimus, 
gamtinių dujų įmonės turi atlikti laiku.

(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo 
sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo 
sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio mėn., 
ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, 
reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų 
gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, 
jungtis ar įrangą, kurią naudojant dujų 
srautą vamzdynuose galima fiziškai 
nukreipti abiem kryptimis, gamtinių dujų 
įmonės turi atlikti laiku.

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus dujų transportavimo priešinga kryptimi įrangą, negalima nurodyti, kokias 
infrastruktūrines investicijas reikia atlikti. Nes tuomet naujoms įmonėms ir mažoms įmonėms 
būti nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai.

Pakeitimas 29
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, 
visos gamtinių dujų įmonės kartu su 
kompetentingomis institucijomis turėtų 
parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus. Tokie planai turėtų būti suderinti 
tarpusavyje. Jie turėtų būti parengti 
remiantis gerąja esamų planų rengimo 
patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai 
apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių 

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, 
visos gamtinių dujų įmonės kartu su 
kompetentingomis institucijomis turėtų 
parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus. Tokie planai turėtų būti suderinti 
tarpusavyje nacionaliniu, regionų ir 
Bendrijos lygmenimis. Jie turėtų būti 
parengti remiantis gerąja esamų planų 
rengimo patirtimi ir juose turėtų būti 
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dujų įmonių ir kompetentingų institucijų 
vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir 
būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio 
lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus. 

aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei 
įmanoma ir būtina, reikėtų parengti 
bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. 

Or. en

Pakeitimas 30
Thomas Ulmer

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 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
arba didesnį dujų eksportą. Solidarumo 
priemonės gali būti ypač parankios 
valstybėms narėms, kurioms Komisija 
rekomenduoja parengti bendrus regioninio 
lygmens prevencinių veiksmų arba 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
Reikėtų skatinti įmones sudaryti 
komercinius susitarimus, pagrįstus 
bendrų prevencinių veiksmų arba 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
rengimu.

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų būti privalomųjų taisyklių, susijusių su galimomis solidarumo ar kompensavimo 
priemonėmis.
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Pakeitimas 31
Bogusław Sonik 

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 Bendrijos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
valstybės narės turėtų parengti specialias 
solidarumo priemones, kaip nurodyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
194 straipsnio 2 dalyje, 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.

Or. en

Pagrindimas

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pakeistas pasiūlymo dėl dujų tiekimo saugumo 
(COM(2009)0363) teisinis pagrindas: vietoj senojo 95 straipsnio (įstatymų derinimas) 
pasirinkta naujo 194 straipsnio 2 dalis (energija).

Pakeitimas 32
Justas Vincas Paleckis 

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, 

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių 
solidarumą susidarius Bendrijos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
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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.

pavyzdžiui, valstybėms narėms, kurios 
laikomos „energijos salomis“, 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.

Or. en

Pakeitimas 33
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis 
dujų tiekimo saugumui Bendrijoje 
užtikrinti, tikslų valstybės narės negali 
tinkamai pasiekti pačios ir todėl dėl 
veiksmų masto arba poveikio juos galima
geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija 
gali priimti priemones pagal Sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo 
principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiame reglamente 
neviršijama tai, kas būtina nustatytiems 
tikslams pasiekti.

(32) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis 
dujų tiekimo saugumui Bendrijoje 
užtikrinti, tikslų valstybės narės negali 
tinkamai pasiekti pačios ir todėl dėl 
veiksmų masto arba poveikio juos galima 
geriau pasiekti regionų ar Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali priimti priemones pagal 
Sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiame reglamente neviršijama tai, 
kas būtina nustatytiems tikslams pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 34
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 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;

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „saugomi vartotojai“, remiantis Vokietijos elektros ir dujų tiekimo įstatymu, iš esmės 
apima namų ūkio vartotojus ir, atsižvelgiant į aplinkybes, mokyklas ir ligonines.  Jei valstybė 
narė išplečia šią grupę (o tai galima padaryti remiantis nuostata, pagal kurią duodamas 
leidimas), reikia atkreipti dėmesį  į tai, kad tai nebūtų daroma trečiųjų asmenų sąskaita (šiuo 
atveju, pavyzdžiui, pasitelkiant Dujų tiekimo koordinavimo grupę, reikėtų numatyti kontrolės 
mechanizmą). Be to, minėtoji nuostata labiau tinka direktyvai, o ne reglamentui, kadangi 
pagal ją valstybėms narėms suteikiama daug laisvės įgyvendinimo etapu. 

Pakeitimas 35
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 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 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, 
mokyklos ir ligoninės ir kitos įstaigos, 
teikiančios viešąsias medicinines, 
socialines ir švietimo paslaugas, jeigu jos 
jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

Or. en



AM\798998LT.doc 11/27 PE430.952v01-00

LT

Pakeitimas 36
Thomas Ulmer 

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. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 
itin glaudus jų bendradarbiavimas. Siekiant 
suvaldyti didelį tiekimo sutrikimą, šiame 
reglamente numatomas trijų etapų 
mechanizmas. Pirmuoju etapu veiksmų, 
reaguodamos į tiekimo sutrikimą, imasi 
atskiros įmonės ar įmonių grupės; jei to 
nepakaktų, valstybės narės turėtų imtis 
priemonių tiekimo sutrikimui pašalinti. 
Tik tuo atveju, jei pirmuoju ir antruoju 
etapais taikytų priemonės nebūtų 
sėkmingos, reikėtų imtis reikiamų 
priemonių Bendrijos lygmeniu. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama 
tarpvalstybiniams ir regioninio masto 
sprendimams.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų labiau pabrėžti atskirų veikėjų veikimo eiliškumą. Į nuostatas, kuriose išdėstyti atskirų 
dalyvių vaidmenys ir pareigos, reikėtų įtraukti trijų etapų Bendrijos mechanizmą (žr. 
ligšiolinės Direktyvos Nr. 2004/67 18 konstatuojamąją dalį).
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Pakeitimas 37
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija kompetentingų institucijų 
veiklą Bendrijos lygmeniu koordinuoja 
per Dujų tiekimo koordinavimo grupę, 
visų pirma tais atvejais, kai susidaro 
Bendrijos masto ekstremalioji situacija.

4. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
vadovauja bendradarbiavimui Bendrijos 
lygmeniu, kaip nurodyta 11 straipsnyje, 
visų pirma tais atvejais, kai susidaro 
Bendrijos masto ekstremalioji situacija. 
Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai 
situacijai, Dujų tiekimo koordinavimo 
grupė sušaukia 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą krizių valdymo grupę. Dalyvius 
paskiria valstybės narės, kuriose susidaro
ekstremalioji situacija.

Or. de

Pagrindimas

Paskutinė dujų krizė parodė, kad gamtinių dujų sektoriaus atstovai gali greitai rasti 
veiksmingą sprendimą tiekimo sutrikimui pašalinti. Todėl ištikus krizei reikėtų pasinaudoti 
pasitvirtinusia organizacine struktūra.

Pakeitimas 38
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

Or. en
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Pakeitimas 39
Thomas Ulmer 

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: 
jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 
tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita, 
kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės 
yra tarpusavyje suderinti atitinkamu 
regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 
tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis. Keičiantis informacija ir  
konsultuojantis būtina užtikrinti 
neskelbtinos komercinės informacijos 
konfidencialumą.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas teikti informaciją apima ir slaptus įmonės duomenis. Dėl šios priežasties 
visuomet, kai tai įmanoma, reikėtų perduoti apibendrintus duomenis siekiant taip apsaugoti 
įmonės paslaptis.

Pakeitimas 40
Justas Vincas Paleckis 

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 lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
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jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 
tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 
tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis, taip pat sutartiniai 
tarpvalstybinio tiekimo apribojimai.

Or. en

Pakeitimas 41
Thomas Ulmer 

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 
(ACER), taip pat gali rekomenduoti 
parengti bendrą regioninio lygmens planą. 

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

Or. de

Pagrindimas

Paskutinė dujų krizė parodė, kad gamtinių dujų sektoriaus atstovai gali greitai rasti 
veiksmingą sprendimą tiekimo sutrikimui pašalinti. Todėl ištikus krizei reikėtų pasinaudoti 
pasitvirtinusia organizacine struktūra.
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Pakeitimas 42
Justas Vincas Paleckis 

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 
(ACER), taip pat gali rekomenduoti 
parengti bendrą regioninio lygmens planą. 

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

Or. en

Pakeitimas 43
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija paskelbia savo 
planus, įskaitant pagal 6 dalį pataisytas jų 
redakcijas, ir nedelsdama praneša apie juos 
Komisijai.

5. Kompetentinga institucija paskelbia savo 
planus, įskaitant pagal 6 dalį pataisytas jų 
redakcijas, ir nedelsdama praneša apie juos 
Dujų tiekimo koordinavimo grupei.

Or. de

Pagrindimas

Paskutinė dujų krizė parodė, kad gamtinių dujų sektoriaus atstovai gali greitai rasti 
veiksmingą sprendimą tiekimo sutrikimui pašalinti. Todėl ištikus krizei reikėtų pasinaudoti 
pasitvirtinusia organizacine struktūra.
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Pakeitimas 44
Thomas Ulmer 

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, konsultuodamasi su
ACER, ENTSO-G, Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, patikrina visų 
valstybių narių planus. Jeigu Komisija ir 
Dujų tiekimo koordinavimo grupė 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, jos kartu
pareikalauja peržiūrėti planą. Per du 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
prašymą dienos atitinkama kompetentinga 
institucija pakeičia savo planą ir praneša 
apie pakeistą planą Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su 
jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą. Jeigu 
per du mėnesius Komisija nusprendžia 
prašymo nekeisti arba neatšaukti, 
kompetentinga institucija patenkina 
Komisijos prašymą per tris mėnesius nuo 
pranešimo apie Komisijos sprendimą 
dienos.

Or. de

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupę reikia aktyviau įtraukti į Europos lygmens koordinavimo 
užduotis ir tarpvalstybinio masto keitimosi duomenimis procesą. Dujų tiekimo koordinavimo 
grupės koncepcija pasitvirtino per pastarąją Rusijos ir Ukrainos dujų krizę. 
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Pakeitimas 45
Thomas Ulmer 

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, 
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.

5. Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai kompetentingos institucijos 
nusprendžia, kad, užtikrinus pajėgumą 
transportuoti dujas abiem kryptimis,
atitinkamose valstybėse narėse nebus 
padedama laikytis N-1 standarto.
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 trejų
metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas įrengti dujų transportavimo priešinga kryptimi sistemą nepadės pasiekti norimo 
tikslo. Dujų transportavimą priešinga kryptimi reikėtų įdiegti tik tuo atveju, jei tai padaryti 
galima ir tai yra tikslinga siekiant atitikti N-1 kriterijų (Pastaba. Į dujų transportavimą 
priešinga kryptimi neatsižvelgiama N-1 standarte), pagal galimybes atsižvelgiant į scenarijus 
ir ekonomines paskatas. Kiti aspektai:  išlaidų ir naudos apskaita, didelis poveikis, susijęs su 
lyginamuoju standartu ir (arba) paskatų sistema.
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Pakeitimas 46
Justas Vincas Paleckis 

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, 
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.

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 
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. Dujų 
perdavimo operatorius modernizuoja 
infrastruktūrą, kad užtikrintų kuo 
mažesnį metano nuotėkį vamzdynuose ir 
kompresorinėse stotyse.

Or. en

Pakeitimas 47
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
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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.

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. Reikėtų apsvarstyti, ar 
dalis tarpusavio sujungimo pagerinimo 
išlaidų galėtų būti finansuojama 
Bendrijos lėšomis, ypač tų regionų, kurie 
laikomi „energijos salomis“.

Or. en

Pakeitimas 48
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanga

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

Or. de

Pagrindimas

Minėtasis  reikalavimas išsamiai įvertinti riziką reiškia, kad kompetentingai institucijai 
uždedama nemaža biurokratinė ir administracinė našta, tačiau nėra aišku, ar pasinaudojant 
minėtąja informacija iš tiesų bus galima pagerinti padėtį susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai.
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Pakeitimas 49
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu 
garantuojama, kad tarpvalstybinė prieiga 
prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir 
tuo atveju, kai susidaro ekstremalioji 
situacija. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane nenumatoma priemonių, dėl kurių 
būtų nederamai ribojamas dujų 
transportavimas į kitas valstybes.

3. Nacionaliniu ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planu garantuojama, kad 
tarpvalstybinė prieiga prie laikymo 
įrenginių būtų užtikrinama ir tuo atveju, kai 
susidaro ekstremalioji situacija. 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 
nenumatoma priemonių, dėl kurių būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas
į kitas valstybes.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos valstybės narės turi užtikrinti tarpvalstybinę prieigą prie laikymo įrenginių.
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Pakeitimas 51
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie pavojaus lygmenį ar 
ekstremalųjį lygmenį kompetentinga 
institucija nedelsdama informuoja 
Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą 
informaciją. Susidarius ekstremaliajai 
situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti ES ir 
jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja Komisijos 
Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos 
centrą.

Or. de

Pagrindimas

Tik paskelbus apie pavojaus lygmenį ar ekstremalųjį lygmenį valstybėms narėms ar ES 
lygmeniu reikia imtis užduoties užtikrinti tiekimo saugumą. Išankstiniu įspėjimo lygmeniu 
įmonės turi pašalinti tiekimo sutrikimus.

Pakeitimas 52
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, 
kompetentinga institucija imasi iš anksto 
nustatytų veiksmų, apibūdintų jos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir 
nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, 
visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina 
imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija 
gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę.

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, 
kompetentinga institucija imasi iš anksto 
nustatytų veiksmų, apibūdintų jos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir 
nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, 
visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina 
imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija 
sušaukia Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę.

Or. de
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Pagrindimas

Susidarius ekstremaliajai situacijai turi būti aiškios veikimo taisyklės. Remiantis nuostata, 
kurioje pateikiamas žodis „gali“, atsiranda daug teksto interpretavimo galimybių. 

Pakeitimas 53
Justas Vincas Paleckis 

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 kalendorines dienas
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.

Or. en

Pakeitimas 54
Thomas Ulmer 

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 
paskelbia apie Bendrijos masto 

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją remdamasi 
prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau 
kaip 20 % iš trečiųjų šalių per dieną 
importuojamų dujų kiekio, kurį 
apskaičiuoja ENTSO-G Ji paskelbia apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
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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.

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.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta, kad Bendrijos masto ekstremali situacija skelbiama, kai Bendrija 
netenka daugiau kaip 20 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio. Atsižvelgiant 
į ligšiolinį direktyvos taikymą, šis požiūris pasitvirtino.

Pakeitimas 55
Justas Vincas Paleckis 

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 
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 autoritetingos institucijos 
prašymu gali paskelbti Bendrijos masto 
ankstyvą įspėjimą arba Bendrijos masto 
įspėjimą. Komisija paskelbia 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 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.

Or. en
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Pakeitimas 56
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo 
apie Bendrijos masto ekstremaliąją 
situaciją.

2. Komisija gali sušaukti Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę iš karto paskelbus 
apie Bendrijos masto ankstyvą įspėjimą 
arba Bendrijos masto įspėjimą. Komisija 
sušaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupę 
iš karto po paskelbimo apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją.

Or. en

Pakeitimas 57
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Bendrijos masto įspėjimo atveju 
Komisija gali paprašyti atsakingųjų 
institucijų koordinuoti savo veiksmus 
siekiant pašalinti tiekimo sutrikimus arba 
valdyti ypatingai didelę paklausą. 

Or. en

Pakeitimas 58
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Susidarius Bendrijos masto 6. Susidarius Bendrijos masto 
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ekstremaliajai situacijai, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų išlaikyta tarpvalstybinė 
prieiga prie laikymo įrenginių, ir nepriima 
jokių teisinių nuostatų, kuriomis būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas 
paveiktoms rinkoms.

ekstremaliajai situacijai, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų išlaikyta tarpvalstybinė 
prieiga prie laikymo įrenginių remiantis 
komerciniais susitarimais, ir nepriima 
jokių teisinių nuostatų, kuriomis būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas 
paveiktoms rinkoms.

Or. de

Pagrindimas

Neturi būti reikalavimo, išskyrus pagal komercinius susitarimus, kad valstybės narės ir jų 
įmonės užtikrintų tarpvalstybinę prieigą prie laikymo įrenginių.

Pakeitimas 59
Thomas Ulmer 

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant mažinti biurokratiją, būtina vengti kurti papildomas tiekimo saugumo stebėsenos ir 
numatyti papildomus informavimo reikalavimus. Papildoma stebėsenos grupė nėra 
reikalinga, kadangi išvardytas užduotis nacionaliniu lygmeniu vykdo dujų įmonės ir 
institucijos. Be to, kyla klausimas, kuo skiraisi stebėsenos grupė ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė.
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Pakeitimas 60
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-
G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija 
priima sprendimą dėl grupės sudėties, 
užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles.

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-
G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Valstybės 
narės priima sprendimą dėl grupės 
sudėties, užtikrindama jos 
reprezentatyvumą, ir pirmininkauja grupei. 
Grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti ekspertų iš įmonių (dispečeriai, įmonės direkcija ir t. t.) vaidmenį 
(regioninėje) grupėje, veikiančioje ekstremaliosiose situacijose. Susidarius ekstremaliajai 
situacijai, kai reikia greitai priimti sprendimus, labai svarbu, kad šios grupės ir 
koordinuojančios institucijos (ministerijos, reguliavimo institucijos, ES) galėtų palaikyti 
tiesioginį ryšį.

Pakeitimas 61
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus:

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
konsultuoja Komisiją sprendžiant visų 
pirma šiuos klausimus:

Or. de

Pagrindimas

Reikia sustiprinti Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmenį.



AM\798998LT.doc 27/27 PE430.952v01-00

LT

Pakeitimas 62
Justas Vincas Paleckis 

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- sutartiniai reeksporto apribojimai.

Or. en

Pakeitimas 63
Thomas Ulmer 

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus 
kompetentinga institucija apsvarsto 
galimybę taikyti toliau nurodytas 
priemones tik susidarius ekstremaliajai 
situacijai:

Rengdama prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus 
kompetentinga institucija apsvarsto 
galimybę taikyti toliau nurodytas 
priemones tik susidarius ekstremaliajai 
situacijai ir atsižvelgia į šį negalutinį 
priemonių sąrašą:

Or. de

Pagrindimas

Kai rengiami prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, neturi būti 
numatoma privalomų priemonių.


