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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais įvyko daug pokyčių Europos dujų tiekimo saugumo srityje, kadangi 
padidėjo importas ir su tiekimu ir tranzitu susijusi rizika. Iš 2009 m. sausio mėn. Rusijos–
Ukrainos dujų krizės matyti, kad investicijos į infrastruktūrą visoje Europoje dar 
nepakankamos ir kad toliau plėtojant rinkos integraciją pagerėtų dujų tiekimo saugumas.

Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir 
kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti patikimą 
tiekimą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami direktyvoje 2009/73/EB 
dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad būtų pakankamai gerai išvystyta infrastruktūra, 
pasirengta susidoroti su dujų tiekimo sutrikimais ir užkirstas kelias naujiems. Siekiama 
užtikrinti, kad tokiais atvejais vidaus dujų rinka kiek įmanoma ilgiau veiktų efektyviai ir kad 
būtų parengtos priemonės, kuriomis remiantis būtų tvarkomasi su problemomis, kylančiomis 
dėl dujų tiekimo sutrikimų.

Kad būtų galima veiksmingiau spręsti problemas, Direktyva 20004/67/EB, kuria nustatomos 
dujų tiekimo saugumą užtikrinančios priemonės, turėtų būti pakeista reglamentu (jis savaime 
veiksmingesnis, nes įsigalioja iškart po priėmimo), kuriame būtų nurodyti aiškesni tiekimo 
saugumo standartai ir veiksmai nenumatytais atvejais.

Nors nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą, vis dėlto ji mano, kad jį galima toliau 
tobulinti, ypač turint omenyje vartotojų apsaugos klausimus ir rinkos principais grindžiamų 
priemonių taikymą dujų krizės atveju.  Todėl ji siūlo pakeitimus šiose srityse:

 nuomonės referentė mano, kad ypatingai svarbu suteikti vartotojams galimybę lengvai 
naudotis energija už prieinamą kainą. Ši galimybė turėtų būti užtikrinta ir krizės 
atveju, ypač saugomiems vartotojams (turi būti aiškiai ir tiksliai apibrėžta, kas šiai 
kategorijai priklauso). Vartotojams turi būti atitinkamai pranešta apie jų teisę į 
nepertraukiamą tiekimą krizės atveju;

 esant tiekimo sutrikimui turi būti imamasi laipsniškų ir suderintų veiksmų dujų 
įmonių, valstybių narių ir Bendrijos lygmenimis. Jei minėtieji dalyviai bendrai atsako 
už dujų tiekimo saugumą, reikia aiškiai apibrėžti kiekvieno iš jų vaidmenį ir 
atsakomybę.

Rinkos principais grindžiamos priemonėms, kurių imamasi tiekimo sutrikimų atvejais, visada 
teikiama pirmenybė prieš ne rinkos principais grindžiamas priemones, kurias būtų galima 
taikyti tik kaip paskutinę išeitį.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
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energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas 
Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo priemones valstybės narės 
tebeturi didelę priemonių pasirinkimo 
laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų 
tiekimo saugumui iškyla grėsmė, 
akivaizdu, kad tos valstybės narės 
vienašališkai parengtos priemonės gali 
sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą. Iš naujausių faktų matyti kad 
tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, 
kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus 
dujų tiekimui, būtina numatyti labiau 
koordinuotas reagavimo į tiekimo 
sutrikimą priemones: ir prevencines, ir 
reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus 
priemones.

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas 
Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo priemones valstybės narės 
tebeturi didelę priemonių pasirinkimo 
laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų 
tiekimo saugumui iškyla grėsmė, 
akivaizdu, kad tos valstybės narės 
vienašališkai parengtos priemonės gali 
sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą ir pažeisti saugomų, tarp jų ir 
pažeidžiamų, vartotojų saugumą. Iš 
naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra 
reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus 
rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, 
būtina užtikrinti solidarumą ir 
koordinavimą numatant reagavimo į 
tiekimo sutrikimą priemones: ir 
prevencines, ir reagavimo į konkrečius 
tiekimo sutrikimus priemones.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį 
pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į 
tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių 
solidarumą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai 
sutrikimas gali paveikti visas valstybes 
nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį 

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai 
sutrikimas gali turėti įtakos ES 
strateginiams interesams ir paveikti visas 
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pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę 
žalą Bendrijos ekonomikai. Be to, dujų 
tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą 
visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms 
vartotojų grupėms.

valstybes nares ir Energijos bendrijos 
steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat 
padaryti didelę žalą Bendrijos ekonomikai 
bei padaryti netiesioginę įtaką 
pagalbiniams sektoriams. Be to, dujų 
tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą 
visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms 
vartotojų grupėms.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų 
įmonėms ir vartotojams turėtų būti 
sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis 
rinkos priemonėmis tais atvejais, kai 
sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų 
būti numatytos ekstremaliųjų situacijų 
valdymo priemonės, kurios bus taikomos 
tuomet, kai rinkos nebesugebės tinkamai 
spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. 
Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, 
rinka grindžiamoms priemonėms, 
švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, 
turėtų būti teikiama pirmenybė. 

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų 
įmonėms ir vartotojams turėtų būti 
sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis 
rinkos priemonėmis tais atvejais, kai 
sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų 
būti numatytos ekstremaliųjų situacijų 
valdymo priemonės, kurios bus taikomos 
tuomet, kai rinkos nebesugebės tinkamai 
spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. 
Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, 
rinka grindžiamoms priemonėms, 
švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, 
turėtų būti teikiama pirmenybė, jei nėra 
pažeidžiami bendrieji vartotojų interesai 
atitinkamose valstybėse narėse.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus 
rinkos teisės aktų paketą, dujų sektoriui bus 
taikomos naujos nuostatos, kuriose bus 
nustatytas aiškus valstybių narių, 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir 
atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos 

(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus 
rinkos teisės aktų paketą, dujų sektoriui bus 
taikomos naujos nuostatos, kuriose bus 
nustatytas aiškus valstybių narių, 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir 
atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos 
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skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
rinkos veikimas ir tiekimo saugumas.

skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
rinkos veikimas, tiekimo saugumas ir 
vartotojų apsauga.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį 
pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į 
tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių 
solidarumą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir 
veiksminga konkurencija šioje rinkoje 
garantuoja Bendrijai didžiausią dujų 
tiekimo visoms valstybėms narėms 
saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos 
sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų 
tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo 
priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos 
dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės 
ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų 
pirma taikyti rinkos reikalavimus 
atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę 
politiką, vengti rinkos iškraipymo ir 
netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo 
sutrikimą. 

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir 
veiksminga konkurencija šioje rinkoje 
garantuoja Bendrijai didžiausią dujų 
tiekimo visoms valstybėms narėms 
saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos 
sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų 
tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo 
priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos 
dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės 
ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų 
pirma taikyti rinkos reikalavimus 
atitinkančią nediskriminacinę politiką, 
užtikrinti skaidrumą ir solidarumą, vengti 
rinkos iškraipymo ir netrukdyti rinkai 
reaguoti į tiekimo sutrikimą. 

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį 
pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į 
tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių 
solidarumą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai 
suderintus tiekimo saugumo standartus, 
kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. 
sausio mėn. susidariusi situacija, tačiau 
šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, 
įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, 
neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir 
neproporcingi įpareigojimai.

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai 
suderintus tiekimo saugumo standartus, 
kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. 
sausio mėn. susidariusi situacija,
atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti 
viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos 
priemones, kaip nurodyta 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių1 3 
straipsnyje, tačiau šiais standartais 
gamtinių dujų įmonėms, įskaitant naujas 
įmones ir mažas įmones, neturėtų būti 
nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi 
įpareigojimai. 
_____

OL L 211, 2009 8 14, p. 94.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi priemonių apsaugoti visas skirtingas vartotojų 
kategorijas. Rengiant strateginius tiekimo saugumo planus reikia atsižvelgti į įsipareigojimus 
teikti viešąsias paslaugas, pažeidžiamų vartotojų apsaugą, kovą su energijos trūkumu, 
piliečių gerovę ir sveikatą. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Svarbu užtikrinti nenutrūkstamą dujų 
tiekimą, visų pirma namų ūkiams ir
kitiems saugomiems vartotojams, 
pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms, tais 
atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti 
dujomis. Svarbu, kad krizės atveju 
taikytinos priemonės būtų nustatytos iki 
krizės.

(18) Svarbu, kad valstybės narės 
užtikrintų nenurūkstamą dujų tiekimą, 
visų pirma namų ūkiams, įskaitant 
pažeidžiamus vartotojus, taip pat kitiems 
saugomiems vartotojams, pavyzdžiui, 
mokykloms ir ligoninėms, tais atvejais, kai 
rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. 
Svarbu, kad krizės atveju taikytinos 
priemonės būtų nustatytos iki krizės, ypač 
susijusios su įsipareigojimais teikti 
viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos 
priemonės, kaip nurodyta Direktyvoje 
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2009/73/EB, per didelių kainų prevencijos 
ir kompensacijų pažeidžiamiems 
vartotojams skyrimo priemonės.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio 
investicijų į pakankamus tarpvalstybinius 
pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo 
aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo 
garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti 
pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai 
aptariami Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje …/…/EB [dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB]. 
Tiekimo saugumo standartams įvykdyti 
gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad 
būtų galima atlikti reikiamas investicijas.
Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu 
reikalingoms investicijoms nustatyti yra 
ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas 
dešimties metų tinklo plėtros planas.

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio 
investicijų į pakankamus tarpvalstybinius 
pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo 
aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo 
garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti 
pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai 
aptariami Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/73/EB [dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB]. 
Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu 
reikalingoms investicijoms nustatyti yra 
ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas 
dešimties metų tinklo plėtros planas. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visos 
Direktyvos 2009/73/EB įgyvendinimo 
priemonės, būtinos siekiant užtikrinti 
veiksmingą šio reglamento taikymą, būtų 
priimtos iki šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Pagrindimas

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.
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Pakeitimas 9

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 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.

Pagrindimas

Verta priminti, kad Lisabonos sutartyje Sąjungos energetikos politiką raginama vykdyti 
solidariai.  

Pakeitimas 10

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 

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

nustatomos priemonės, kurių tikslas –
garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip 
užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų 
vidaus rinkos veikimą; taip pat tai yra 
konkreti solidarumo, kuris numatytas 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, 
išraiška.

Pagrindimas

Atspindimas valstybių narių solidarumas, kuris turėtų būti pagrindinis bet kokių veiksmų kilus 
tam tikrų energetikos sektoriaus produktų tiekimo sunkumams principas, kaip nustatyta 
Lisabonos sutartyje.

Pakeitimas 11

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 namų ūkio 
vartotojai, įskaitant pažeidžiamus 
vartotojus, kuriuos apibrėžia valstybės 
narės remdamosi Direktyva 2009/73/EB,
mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo, ir 
mažosios ir vidutinės įmonės, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo 
taip, kad įmanomas papildomas tiekimas;

Pakeitimas 12
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

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 ir 
solidarumas. 

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį 
pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į 
tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių 
solidarumą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gamtinių dujų įmonės prisideda 
siekiant šio reglamento tikslų, ypač
susijusių su infrastruktūros standartais, 
išdėstytais 6 straipsnyje, ir tiekimo 
standartais, nurodytais 7 straipsnyje. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės siekia maksimaliai 
įvairinti pristatymo maršrutus ir dujų 
tiekimo šaltinius, kad tiekimo sutrikimo 
atveju būtų užtikrinta optimali fizinė 
prieiga prie dujų.
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Pagrindimas

Siekiant saugaus dujų teikimo Europoje ir tikros dujų vidaus rinkos svarbu, kad valstybės 
narės dėmesį sutelktų ne tik į dujas, bet taip pat į kitus energijos išteklius.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Informacija apie atitinkamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus.

(d) Informacija apie atitinkamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus ir 
vartotojų apsaugos priemones, kaip 
nurodyta Direktyvos 2009/73/EB 3 
straipsnyje, įskaitant nacionalines 
priemones, skirtas apsaugoti vartotojus 
nuo perdėto kainų didinimo.

Pagrindimas
Reikia, kad valstybės narės apibrėžtų priemones, kurios leistų apsaugoti vartotojus nuo 
perdėto kainų didinimo.  Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai ir vartotojų apsauga 
išsamiai apibrėžti Direktyvoje 2009/73/EB, kuri čia gali būti nurodyta.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 17
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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 
būtina. 

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
tiekimo saugomiems vartotojams sąlygos 
būtų nustatytos netrikdant tinkamo dujų 
vidaus rinkos veikimo ir kad taikoma dujų 
kaina atitiktų prekės rinkos vertę.

5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
tiekimo saugomiems, taip jų ir 
pažeidžiamiems, vartotojams sąlygos būtų 
nustatytos netrikdant tinkamo dujų vidaus 
rinkos veikimo ir kad taikoma dujų kaina 
atitiktų prekės rinkos vertę atsižvelgiant į 
valstybių narių solidarumo palaikymą ir 
atitinkamus įsipareigojimus teikti 
viešąsias paslaugas. Krizės atveju 
valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad užkirstų kelią perdėtam 
dujų kainų didinimui saugomiems, tarp jų 
ir pažeidžiamiems, vartotojams.

Pagrindimas
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
vartotojams būtų suteikiama informacija 
apie 1 ir 2 pastraipose išdėstytus tiekimo 
standartus ir Direktyvoje 2009/73/EB 
nurodytas vartotojų apsaugos priemones. 
9 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos 
ekstremalios padėties atveju valstybės 
narės padengia būtino pristatymo 
pažeidžiamiems vartotojams papildomas 
išlaidas.

Pakeitimas 20

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; įvertinama 
būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas 
priemones siekiant įveikti krizę, 
įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų 
įgyvendinimo procedūros; siekiant 
užtikrinti dujų tiekimo saugumą, kaip 
paskutinė išeitis taikomos ne rinkos 
principais grindžiamos priemonės;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 1. Komisija paskelbia apie Bendrijos 
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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.

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei Komisija mano, kad Bendrijos 
masto ekstremaliosios situacijos atveju 
veiksmų, kurių ėmėsi kompetentingos 
institucijos ar gamtinių dujų įmonės, 
nepakanka, ji tiesiogiai įgyvendina II ir 
III prieduose išvardytas priemones, kad 
dujų tiekimas į paveiktas rinkas būtų 
atnaujintas. 

Pagrindimas

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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