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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Iš visų iškastinio kuro rūšių, dujos išskiria mažiausiai CO2, taigi vaidina svarbų vaidmenį 
Europai pereinant prie mažai anglies išskiriančios energetikos sistemos. Šiai dienai vienas 
ketvirtadalis Europoje sunaudojamos pirminės energijos gaunamas iš dujų, o apie 60 % dujų 
yra importuojama.1 Nors Europos Sąjungos 2020 m. tikslai dėl atsinaujinančių energijos 
šaltinių, jos suvartojimo efektyvumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio 
mažinimo prisidėtų stabilizuojant dujų paklausos padidėjimą, mažėjantis vidaus produktas vis 
tiek sukeltų padėtį, kurioje ES priklausomybė nuo dujų importo nesikeistų arba net didėtų. 
Rusijos ir Ukrainos konfliktas dėl dujų 2009 m. sausį, kai buvo nutraukta 30 % į Europą 
importuojamų dujų kiekio, aiškiai parodė, kad dabartinėmis sąlygomis, kai didėja 
priklausomybė nuo importo, o saugiam dujų tiekimui bei tranzitui kyla pavojus, dabartinės 
direktyvos dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo2 nepakanka ir būtina ją persvarstyti. Be to, 
būtina pabrėžti, kad kai kurioms valstybėms narėms tiekimo sutrikimai 2009 m. sausį sukėlė 
100 % dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimą ir yra viena valstybė narė kurioje po dujų tiekimo 
sutrikimo sukeltos problemos iki šiol dar nėra pašalintos.  

Šios aplinkybės parodė, kad visiškai liberalizuotos energijos vidaus rinkaus kūrimo procesas 
nėra baigtas ir egzistuoja neatidėliotinas poreikis patvirtinti priemones, kuriomis būtų 
sustiprintas dujų tiekimo į ES saugumas.

Kas dėl aplinkos apsaugos problemų, nuomonės referentas mano, kad tiekimo saugumą reikia
derinti su aplinkos apsauga, jeigu Europoje norima užtikrinti pastovų energijos tiekimą.

 būtina tinkamai atsižvelgti į aplinkosauginį siūlomų tiekimo ir paklausos valdymo 
priemonių poveikį. net ir krizinėje situacijoje pirmenybę reikėtų teikti priemonėms,
kurių poveikis aplinkai yra mažiausias. 

 būtina pabrėžti, kad pereinant nuo dujų prie kuro, t.y. dujas pakeičiant pvz. anglimis 
arba naftos produktais, būtų išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 

 energijos taupymas ir energijos efektyvumas vaidina lemiamą vaidmenį apsisaugant 
nuo krizių ir švelninant jų poveikį, todėl būtina ir toliau pabrėžti tokių priemonių 
būtinybę. ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į vykstančias derybas dėl energijos 
vartojimo efektyvumo dokumentų paketo, t.y. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl pastatų energetinio naudingumo 3 ir pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus4 .

 būtina labiau pabrėžti patvarios vietinės energijos šaltinių svarbą. būtina palengvinti 
dujų gaunamų iš atsinaujinančios energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų 
infrastruktūrą tvarką. 

Naujos energetinės infrastruktūros įvedimą reikėtų atlikti tinkamai įvertinus poveikį aplinkai, 
kai to reikalaujama konkrečiais teisės aktais, o ypač direktyva 2001/42/EB ir Tarybos 
direktyva 85/337/EEB bei tinkamai saugant aplinką ir teritorijas, kurios priklauso Natura 
2000 tinklui.
                                               
1 ES 27 vidurkis, 2007 m. duomenys
2 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/67/EB dėl dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių; 
OL L 127, 29.4.2004,  p. 92
3 2008/0223 (COD)
4 2008/0221 (COD)
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje 
narėje ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. 
Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo 
kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas 
dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir 
suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą 
infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų 
tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo 
priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies 
pakeitimas) gali būti labai svarbios 
užtikrinant energetinį saugumą, jei, 
sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones 
galima pritaikyti greitai ir gerokai 
sumažinti dujų poreikį.

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje 
narėje ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. 
Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo 
kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas 
dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir 
suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą 
infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų 
tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo 
priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies 
pakeitimas) gali būti labai svarbios 
užtikrinant energetinį saugumą, jei, 
sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones 
galima pritaikyti greitai ir gerokai 
sumažinti dujų poreikį. Būtina pabrėžti, 
kad pereinant prie iškastinio kuro, būtų 
išmetama daugiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Paklausos valdymo 
priemonių pagalba reikia toliau tobulinti 
efektyvų energijos sunaudojimą. Reikia 
tinkamai atsižvelgti į aplinkosauginį 
siūlomų tiekimo ir paklausos valdymo 
priemonių poveikį ir pirmenybę būtina 
suteikti toms priemonėms, kuriomis 
sukeliamas mažiausias poveikis aplinkai. 
Visas investicijas į infrastruktūrą būtina 
vykdyti tinkamai laikantis 
aplinkosauginių reikalavimų bei 
atitinkamų acquis communautaire.

Or. en
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Pakeitimas 2

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 , kurios būtų 
atliekamos tik tinkamai įvertinus poveikį 
aplinkai. Tokia nauja infrastruktūra 
turėtų padidinti dujų tiekimo saugumą ir 
kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų 
vidaus rinkos veikimą. Būtina palengvinti 
dujų gaunamų iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų 
infrastruktūrą tvarką. 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. en

Pakeitimas 3

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, 

Šiame reglamente, patvirtinant išskirtines 
priemones, kurios būtų vykdomos rinkai 
negalint patenkinti reikalingo dujų kiekio, 
aiškiai apibrėžiama ir padalijama 
atsakomybė, numatomas valstybių narių ir 
Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, 
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koordinavimas ir taip nustatomos 
priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų 
tiekimo saugumą ir taip užtikrinti
nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą.

t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, 
kurių imamasi konkrečiais tiekimo 
sutrikimo atvejais, arba iškilus didelei ir 
tikrai tokių sutrikimų grėsmei, 
vadovaujantis solidarumo tarp valstybių 
narių dvasia, koordinavimas ir taip 
nustatomos priemonės, kurių tikslas –
garantuoti dujų tiekimo saugumą taip 
užtikrinant nenutrūkstamą tinkamą dujų 
vidaus rinkos veikimą 

Or. en

Pagrindimas

Realūs tiekimo sutrikimai negali būti vienintele priežastimi imtis veiksmų.  Didelis ir realus 
tiekimo sutrikimo pavojus taip pat turėtų tapti priežastimi veikti. Vadovaujantis 2009 m. kovo 
mėnesio Europos Vadovų Tarybos išvadomis, reglamente būtina pabrėžti solidarumo dvasią.

Pakeitimas 4

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 kiti vartotojai, kaip pvz. 
mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir 
ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų 
paskirstymo tinklo; 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išlaikyti teisę nacionalinio teisėkūros proceso lygmenyje pačios 
patvirtinti saugomų vartotojų sąrašą vadovaujantis savo poreikiais ir toliau plėsti saugomų 
vartotojų skaičių, jei mano tai esant reikalinga.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgyvendina priemones savo 
kompetencijos ribose, kurios yra 
numatytos šiame reglamente. Šios 
priemonės apima metinį pavojaus 
vertinimą minimą 8 straipsnio 1 a dalyje 
ir nuolatinį dujų tiekimo saugumo 
stebėjimą Bendrijos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinę dujų krizės prigimtį, prevencinės priemonės ir pasiruošimai 
turėtų būti organizuojami Komisijos ir(arba) Bendrijos lygmeniu.

Pakeitimas 6

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 ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis ir 
reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, bei 
vadovaudamasi 2 dalies reikalavimais, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinę dujų krizės prigimtį, prevencinės priemonės ir pasiruošimai 
turėtų būti organizuojami Komisijos ir(arba) Bendrijos lygmeniu. Būtina akcentuoti 
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įpareigojimą konsultuotis su kompetentingomis institucijomis kitose valstybėse narėse ir 
Komisija.

Pakeitimas 7

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 ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu ir Bendrijos 
lygmeniu. Per tokias konsultacijas 
aptariami bent šie klausimai: jungtys, 
tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis 
dujų laikymas ir fizinis pajėgumas 
transportuoti dujas abiem kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinę dujų krizės prigimtį, prevencinės priemonės ir pasiruošimai 
turėtų būti organizuojami Komisijos ir(arba) Bendrijos lygmeniu. Šiuo klausimu autoritetinga 
institucija yra Europos Komisija.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems 
infrastruktūros ir tiekimo standartams 
įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių 
priemonių yra bent šios priemonės: 
planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys 
ir pajėgumai, kurių reikia saugomiems 
vartotojams aprūpinti nustatytais didelio 
dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio 
valdymo priemonės ir gamtinių dujų 
įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms 

(a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems 
infrastruktūros ir tiekimo standartams 
įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių 
priemonių yra bent šios priemonės: 
planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys 
ir pajėgumai, kurių reikia saugomiems 
vartotojams aprūpinti nustatytais didelio 
dujų poreikio laikotarpiais, tuo pat metu 
atitinkant 2001 m. liepos 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 



PA\792751LT.doc 9/16 PE430.260v01-00

LT

nustatyti įpareigojimai. 2001/42/EB1 dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo
nuostatas ir 1985 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvai 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo2, dujų poreikio 
valdymo priemonės ir gamtinių dujų 
įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms 
nustatyti įpareigojimai;

1. OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
2. OL L 175, 1985 7 5, p. 40.

Or. en

Pakeitimas 9

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 [2016 m. kovo 31 d.; 5 
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. 

Or. en

Pagrindimas

Techniniu požiūriu, per trejus metus nėra įmanoma sukurti reikiamos infrastruktūros ir 
pritaikyti visos perdavimo sistemos.
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Pakeitimas 10

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 ketverius 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 keturių metų laikotarpį
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko perdavimo sistemos veikimą, kad 
dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Techniniu požiūriu nėra įmanoma pritaikyti visos perdavimo sistemos taip, kad dujos šia 
sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip [2011 m. kovo 30 d; 12 
mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
Komisija visapusiškai įvertins pavojų 
iškylantį dujų tiekimo saugumui 
Bendrijoje (Bendrijos vertinimas) ypač 
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atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės 
atliktą rizikos vertinimą bei visas svarbias 
tarptautines aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma rizikos vertinimo vertė Bendrijos lygmeniu. Kilus netikėtam ar didelio masto 
pavojui būtina persvarstyti valstybinio ar Bendrijos masto rizikos vertinimo ataskaitas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rizika vertinama kasmet iki rugsėjo 
30 d.

Or. en

Pagrindimas

Norint geriau prognozuoti ir pasirengti krizei, rizikos vertinimą reikia kartoti dažniau. 

Pakeitimas 13

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.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina lanksčiau reaguoti į  priežastis kurioms esant taikomi nepaprastosios padėties 
sušvelninimo veiksmai. 

Pakeitimas 14

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. en

Pagrindimas

Būtina aiškiau apibrėžti Europos Komisijos kompetenciją Bendrijos lygmens krizės valdymo 
sąlygomis. 

Pakeitimas 15

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 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 
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arba nebėra pagrįstas. arba nebėra pagrįstas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiau apibrėžti Europos Komisijos kompetenciją Bendrijos lygmens krizės valdymo 
sąlygomis.  Komisijos vaidmuo tikrinant planus turėtų apsiriboti tik planuose neaprašytomis 
sritimis ir situacijomis bei tarpvalstybinių faktorių veikiamomis sritimis ir situacijomis.

Pakeitimas 16

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 paskelbia 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 arba kitų 
Europos ekonominės erdvės narių 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 17

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 sušaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo 
apie Bendrijos masto ankstyvą įspėjimą, 
Bendrijos masto įspėjimą arba Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrijos masto ankstyvo įspėjimo 
atveju Komisija [ir Vyriausiasis 
įgaliotinis] koordinuoja savo veiksmus 
trečiųjų šalių atžvilgiu, siekiant sumažinti 
nustatytą pavojų.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Susidarius Bendrijos masto 
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.

6. Susidarius Bendrijos masto 
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. Komisija palengvina 
tokių priemonių taikymą siekdama 
palaikyti tinkamą vidaus rinkos 
funkcionavimą, ypač esant tiekimo 
sutrikimams arba krizių atveju.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus 
kompetentinga institucija atsižvelgia į šį
orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą:

Rengdama prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus 
kompetentinga institucija atsižvelgia į
šiame priede pateikiamą orientacinį 
nebaigtinį priemonių sąrašą.
Kompetentinga institucija rengdama 
preventyvinius ir ekstremalios padėties 
planus poveikį aplinkai ir kaip galima 
didesnę pirmenybę teikia toms 
priemonėms, kurios sukelia mažiausią 
poveikį aplinkai. 

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antraštės „Tiekimo valdymo priemonės“ 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Paprastesnė dujų gaunamų iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą 
tvarka 

Or. en


