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Pakeitimas 7
Marek Siwiec

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 bei 
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.

Or. en

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.
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Pakeitimas 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. Vis dėlto 
labai svarbu nepakenkti valstybių narių 
galimybei rengti priemones atsižvelgiant į 
jų ypatingus poreikius.

Or. en

Pakeitimas 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Šias koordinuotas reagavimo į 
tiekimo sutrikimą priemones, ir 
prevencines, ir reagavimo į konkrečius 
tiekimo sutrikimus priemones, turėtų 
parengti Dujų tiekimo koordinavimo 
grupė, kuri turi būti sukurta šiuo 
reglamentu.

Or. en

Pakeitimas 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 
pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę 
žalą Bendrijos ekonomikai. Be to, dujų 
tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą 
visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms 
vartotojų grupėms.

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai 
sutrikimas gali turėti įtaką ES 
strateginiams interesams, taip pat paveikti 
visas valstybes nares ir Energijos bendrijos 
steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat 
padaryti didelę žalą Bendrijos ekonomikai 
bei daryti netiesioginę įtaką pagalbiniams
sektoriams. Be to, dujų tiekimo sutrikimas 
gali padaryti didelę žalą visuomenei, visų 
pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms.

Or. ro
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Pakeitimas 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 ir didelis 
dėmesys pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms bei koordinavimo 
pajėgumams yra labai svarbūs veiksniai
sprendžiant dujų tiekimo sutrikimo 
problemą. 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.

Or. ro

Pakeitimas 12
Rareş-Lucian Niculescu

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) 

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas 
į naują dujų infrastruktūrą politiniu ir 
instituciniu požiūriu ir jos turėtų būti 
finansuojamos panaudojant įvairias 
specialias priemones, kurios egzistuoja 
nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis. Kai 
investicijos į infrastruktūrą yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis 
investicijomis susijusioje veikloje turėtų 
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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.

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. ro

Pakeitimas 13
Toine Manders

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. 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. 
ENTSO-G turėtų turėti sprendimo 
priėmimo galią ir koordinuoti
nacionalinius perdavimo sistemų 
operatorius. Jei dujų bendrovės atsisakys 
vykdyti reikalingas investicijas į 
infrastruktūrą, ENTSO-G turėtų turėti 
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įgaliojimus ieškoti kitų investuotojų, pvz., 
institucinių investuotojų, kaip antai 
pensijų fondai ir t. t. 

Or. en

Pakeitimas 14
Rareş-Lucian Niculescu

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.

Or. ro

Pakeitimas 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(12) Šiame reglamente turėtų būti 
numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo 
priemonės, kurios bus taikomos tuomet, kai 
rinkos nebesugebės tinkamai spręsti dujų 
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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. 

tiekimo sutrikimo problemos. Susidarius
ekstremaliajai situacijai, vartotojų 
apsaugos užtikrinimu grindžiamoms
priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo 
padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė. 

Or. en

Pagrindimas

EB sutarties 153 straipsnyje (2 dalyje) aiškiai nustatyta, kad apibrėžiant ir įgyvendinant kitas 
Bendrijos politikos kryptis ir veiklą atsižvelgiama į vartotojų apsaugos reikalavimus.

Pakeitimas 16
Marek Siwiec

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

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

Or. en

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.
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Pakeitimas 17
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(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 



AM\796426LT.doc 11/40 PE430.633v02-00

LT

vaidmenį ir atsakomybę. vaidmenį ir atsakomybę. Valstybių narių ir 
jų kompetentingų institucijų vaidmuo yra 
pagrindinis elementas užtikrinant dujų 
tiekimą, ypač tiekimo sutrikimo atvejais ir 
krizinėse situacijose.

Or. en

Pakeitimas 19
Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

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 apsaugą 
(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. 
_____
1 OL L 211, 2009 8 14, p. 94.

Or. en

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.  
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Pakeitimas 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, įrangą, kurią naudojant dujų srautą 
vamzdynuose galima fiziškai nukreipti 
abiem kryptimis, saugyklas ir SGD 
pakartotinio dujinimo įrengimus, gamtinių 
dujų įmonės turi atlikti laiku. Siekiant 
užtikrinti tinkamam rinkos veikimui 
susidarius ekstremaliajai situacijai būtiną 
balansą valstybės narės turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie projektų, kurie itin 
svarbūs siekiant užkirsti kelią galimiems 
trikdžiams, bendrojo finansavimo, 
remiantis Komisijos atlikta atranka.     

Or. ro

Pakeitimas 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 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, 
veikiant bendram atstovų komitetui 
(sudarytam iš Komisijos, Tarybos ir 
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Europos Parlamento atstovų), kuris būtų 
vienintelė institucija, turinti galią 
centralizuoti reikalavimus ir siūlyti 
priemones, kurių reikia imtis Bendrijos 
lygmeniu tiekimo saugumo pažeidimo 
atveju.

Or. ro

Pakeitimas 22
Marek Siwiec

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 valstybė narė suteiktų ir 
užtikrintų nenutrūkstamą dujų tiekimą, 
visų pirma namų ūkiams, pažeidžiamiems 
vartotojams ir saugomiems vartotojams, 
tais atvejais, kai rinka negali toliau jų 
aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės 
atveju taikytinos priemonės, ypač 
susijusios su įsipareigojimais  teikti 
viešąsias paslaugas, vartotojų apsauga, 
kainų valdymu ir kompensacija, būtų 
nustatytos iki krizės.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad valstybė narė atsakinga už dujų tiekimą tais atvejais, kai rinka negali 
toliau aprūpinti dujomis namų ūkių, pažeidžiamų ir saugomų vartotojų.  Už piliečių gerovę 
atsakinga valstybė narė. Rengiant strateginius planus krizės atvejui būtina atidžiai išnagrinėti 
įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas, pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir kovą su 
energijos trūkumu.
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Pakeitimas 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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

Or. en

Pakeitimas 24
Zuzana Roithová

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

Or. en

Pagrindimas

Kilus dujų krizei namų ūkiai ir ligoninės bei kiti saugomi vartotojai turėtų būti aprūpinti 
dujomis.
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Pakeitimas 25
Toine Manders

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

Or. en

Pakeitimas 26
Toine Manders

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]. 
Kadangi šis reglamentas paremtas 
Direktyva 2009/73/EB, Direktyva 
2009/73/EB turi būti įgyvendinta prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui. Svarbiausia 
priemonė Bendrijos lygmeniu reikalingoms 
investicijoms nustatyti yra ENTSO-G 
parengtas ir ACER prižiūrimas dešimties 
metų tinklo plėtros planas.
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Or. en

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 eachother 
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.

Pakeitimas 27
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Dujų tiekimo koordinavimo grupės 
nariai ENTSO-G ir ACER turėtų aktyviai 
dalyvauti Bendrijos lygmens 
bendradarbiavimo ir konsultacijų procese.

(21) Dujų tiekimo koordinavimo grupės 
nariai ENTSO-G ir ACER turėtų aktyviai 
dalyvauti Bendrijos lygmens 
bendradarbiavimo, sprendimų ieškojimo ir 
formulavimo, taip pat konsultacijų 
procese.

Or. ro

Pakeitimas 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Šiuo reglamentu siekiama pavesti 
gamtinių dujų įmonėms ir valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms užtikrinti, 
kad tiekimo sutrikimo atveju dujų vidaus 
rinka kuo ilgiau veiksmingai veiktų, kol 
kompetentingos institucijos imsis 
priemonių ir ištaisys padėtį, dėl kurios 
rinka nebegali užtikrinti reikiamo dujų 
tiekimo. Tokios išimtinio pobūdžio 
priemonės turėtų visiškai atitikti 
Bendrijos taisykles ir apie jas turėtų būti 
pranešama Komisijai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir 
padalijama atsakomybė, numatomas 
valstybių narių ir Bendrijos lygmens 
atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių imamasi 
konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, 
koordinavimas ir taip nustatomos 
priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų 
tiekimo saugumą ir taip užtikrinti 
nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą; tuo pačiu metu tai yra konkreti 
solidarumo, kuris numatytas Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo, išraiška. 

Or. en

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 31
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Direktyva 2009/73/EB

Visos valstybės narės privalo prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui įgyvendinti 
Direktyvą 2009/73/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.
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Or. en

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 eachother 
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.

Pakeitimas 32
Zuzana Roithová

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 ligoninės ir, jei atitinkama 
valstybė narė, atlikusi rizikos ir poveikio 
vertinimą vadovaujantis 8 straipsniu ir 
atsižvelgiant į techninį įgyvendinamumą 
bei ekonominį visų išlaidų ir naudos 
rinkai įvertinimą, nusprendžia, kiti 
vartotojai, jeigu jie jau prijungti prie dujų 
paskirstymo tinklo;

Or. en

Pagrindimas

Iš tiesų kilus dujų krizei namų ūkiai ir ligoninės, kaip saugomi vartotojai, turėtų būti aprūpinti 
dujomis. Jei valstybė narė nusprendžia į saugomų vartotojų sąvoką įtraukti ne tik namų ūkius 
ir ligonines, šis sprendimas turėtų būti paremtas patikimu poveikio vertinimu, taip pat 
įvertinant išlaidas ir naudą rinkai, nes dėl tokios išplėstos apibrėžties gali atsirasti didelių 
investicijų poreikis ir išlaidų, kurias turi padengti galutiniai vartotojai.
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Pakeitimas 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 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;

Or. en

Pakeitimas 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, mažosios ir vidutinės įmonės, 
mokyklos ir ligoninės ir, jei atitinkama 
valstybė narė nusprendžia, kiti vartotojai 
atsižvelgiant į visuomenės interesus, jeigu 
jie jau prijungti prie dujų paskirstymo 
tinklo;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento taikymo sritis išplečiama pažeidžiamiems vartotojams.
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Pakeitimas 35
Adam Bielan

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu valstybėms narėms palikti tam tikrą laisvę priimti sprendimą dėl saugomų vartotojų 
apibrėžties.  Šis sąrašas neturėtų būti apribotas tik konkrečiais vartotojais.

Pakeitimas 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kompetentinga institucija – nacionalinė 
reguliavimo institucija arba nacionalinė 
vyriausybinė institucija, valstybių narių 
paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams 
spręsti. Tačiau valstybės narės gali 
nuspręsti pavesti tam tikras šiame 
reglamente nurodytas užduotis kitoms 
institucijoms nei kompetentinga 
institucija. Šios užduotys atliekamos 
prižiūrint kompetentingai institucijai ir 
nurodomos 4 straipsnyje minimuose 
planuose.

(2) kompetentinga institucija – nacionalinė 
reguliavimo institucija arba nacionalinė 
vyriausybinė institucija, valstybių narių 
paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams 
spręsti. Šios užduotys atliekamos prižiūrint 
kompetentingai institucijai ir nurodomos 4 
straipsnyje minimuose planuose. 

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentinga institucija visada turi reikšti nacionalinę reguliavimo instituciją. Bet koks 
nukrypimas nuo šios nuostatos  iškreipia svarbias šios institucijos funkcijas ir egzistavimo 
kaip nepriklausoma institucija pateisinimą ir neatitinka vartotojų interesų.  

Pakeitimas 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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) Dujų tiekimo saugumas visų pirma yra 
valstybių narių ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų užduotis. Už 
dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal 
savo atitinkamas atsakomybės sritis taip 
pat atsako gamtinių dujų įmonės ir
pramoniniai dujų vartotojai. Šiai užduočiai 
atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų 
bendradarbiavimas. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija negali būti atsakinga už kiekvienos valstybės suverenią teisę užtikrinti jų 
ekonominius interesus.
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Pakeitimas 38
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tiekimo saugumo užtikrinimo 
priemonės yra aiškiai apibrėžtos, skaidrios, 
proporcingos, nediskriminacinės, 
patikrinamos, nederamai neiškraipo 
konkurencijos ir netrikdo veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo.

(5) Tiekimo saugumo užtikrinimo 
priemonės yra aiškiai apibrėžtos, skaidrios, 
proporcingos, nediskriminacinės, 
patikrinamos ir apibrėžiamos atsižvelgiant 
į ekonominius vartotojų interesus.

Or. en

Pagrindimas

EB sutarties 153 straipsnyje (2 dalyje) aiškiai nustatyta, kad apibrėžiant ir įgyvendinant kitas 
Bendrijos politikos kryptis ir veiklą atsižvelgiama į vartotojų apsaugos reikalavimus.
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Pakeitimas 40
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kiekviena valstybė narė siekia 
maksimaliai įvairinti pristatymo 
maršrutus ir dujų tiekimo šaltinius, kad 
tiekimo sutrikimo atveju būtų užtikrinta 
optimali fizinė prieiga prie dujų. 

Or. en

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 41
Marek Siwiec

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 apsaugą (kaip nurodyta 
Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnyje), 
įskaitant valstybės narės priemones, 
skirtas apsaugoti vartotojus nuo perdėto 
kainų didinimo.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42
Zuzana Roithová

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 [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 trisdešimties
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų.

Or. en

Pagrindimas

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.
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Pakeitimas 43
Toine Manders

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 nacionaliniai
perdavimo sistemos operatoriai, kurių 
veiklą koordinuoja Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas, 
turintis sprendimų priėmimo galią,
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.

Or. en

Pakeitimas 44
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą 

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

valstybės narės saugomiems vartotojams ir 
pažeidžiamiems vartotojams šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 45
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentinga institucija įpareigoja 
tiekimo įmones užtikrinti dujų tiekimą 
valstybės narės saugomiems vartotojams 
šiais atvejais:

a) esant ypač žemai temperatūrai septynių 
dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kartą per 
dvidešimt metų, ir

a) esant ypač žemai temperatūrai septynių 
dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kartą per 
dvidešimt metų, ir

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

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

Or. en

Pagrindimas

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Pakeitimas 46
Zuzana Roithová

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 įpareigoja 
tiekimo įmones užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams trisdešimties
dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai 
susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta 
ekstremalioji situacija. 
Bendradarbiaudamos su kompetentinga
institucija tiekimo įmonės stengiasi 
palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams 
tiek laiko, kiek tai įmanoma remiantis 
rinka paremtomis dujų tiekimo saugumo 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti tiekimo standartus turėtų būti pagrindinė tiekimo įmonių užduotis. Trisdešimties 
dienų laikotarpis yra pakankamas ( žr. 7 straipsnio 1 dalį). Rinka turėtų veikti tiek laiko, kiek 
įmanoma, ir taikant rinka paremtus mechanizmus turėtų būti parengtos fizinės ir sutartinės 
priemonės, skirtos palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams. 

Pakeitimas 47
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 48
Marek Siwiec

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 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 priemonių, 
kurias taikant užkertamas kelias perdėtam 
dujų kainų didinimui namų ūkiams, 
saugomiems ir pažeidžiamiems 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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

vidaus rinkos veikimo neapribojant 
vartotojų ekonominių interesų apsaugos ir 
kad taikoma dujų kaina atitiktų tikrąją
prekės rinkos vertę.

Or. en

Pagrindimas

EB sutarties 153 straipsnyje (2 dalyje) aiškiai nustatyta, kad apibrėžiant ir įgyvendinant kitas 
Bendrijos politikos kryptis ir veiklą atsižvelgiama į vartotojų apsaugos reikalavimus.

Pakeitimas 50
Toine Manders

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 vartotojams ir 
pažeidžiamiems vartotojams sąlygos būtų 
nustatytos netrikdant tinkamo dujų vidaus 
rinkos veikimo ir kad taikoma dujų kaina 
atitiktų prekės rinkos vertę.

Or. en

Pakeitimas 51
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
vartotojai būtų informuoti apie 1 ir 2 
dalyse nustatytus tiekimo standartus.

Or. en
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Pakeitimas 52
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais 
valstybės narės padengia būtino dujų 
pristatymo pažeidžiamiems vartotojams 
išlaidas. Pažeidžiamų vartotojų apibrėžtį  
remdamosi Direktyva 2009/73/EB nustato 
valstybės narės. 

Or. en

Pakeitimas 53
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 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 ir 
pasiūlytų priemonių poveikį atlikdama 
rizikos ir poveikio vertinimą;  šiuo tikslu 
ji: 

Or. en

Pagrindimas

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
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energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Pakeitimas 54
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes ir poveikį;

Or. en

Pakeitimas 55
Zuzana Roithová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atsižvelgia į pasiūlytų priemonių 
techninį įgyvendinamumą ir ekonominį 
visų išlaidų ir naudos rinkai įvertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 56
Zuzana Roithová

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. Valstybės narės garantuoja, kad 
tarpvalstybinė prieiga prie laikymo 
įrenginių būtų užtikrinama ir tuo atveju, kai 
susidaro ekstremalioji situacija. Valstybės 
narės nenumato priemonių, dėl kurių būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas 
į kitas valstybes.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad ne tik ekstremaliųjų situacijų valdymo plane garantuojamas, bet visos 
institucijos ir valstybės narės įstatymų leidėjai užtikrina tarpvalstybinę prieigą prie laikymo 
įrenginių. Valstybėms narėms turi būti apskritai neleidžiama numatyti priemonių, dėl kurių 
būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas ir sudaromos kliūtis vidaus rinkai.

Pakeitimas 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

Išbraukta.
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pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 58
Marek Siwiec

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 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, bent
viena kompetentinga institucija paskelbia 
apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
bent vienos valstybės narės teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją turėtų būti galima paskelbti, jei tik vienoje valstybėje 
narėje kyla tiekimo krizė.  Taikant šia procedūrą bus galima greičiau reaguoti ir nedelsiant 
padėti tai valstybei narei kartu greičiau keičiantis informacija ir žiniomis.
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Pakeitimas 59
Adam Bielan

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 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 atitinkamą krizės lygmenį
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytomis apibrėžtimis, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, to 
prašo bent viena kompetentinga institucija.  
Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją ypač 
paveiktuose geografiniuose regionuose.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad viena iš valstybių narių ar tam tikras geografinis regionas gali būti 
sudėtingoje padėtyje, turėtų būti numatyta galimybė tokiu atveju Bendrijai paskelbti atitinamą
krizės lygmenį.  Prieš tai turėtų būti atliekamas atitinkamas padėties patikrinimas. 

Pakeitimas 60
Adam Bielan

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 vieną iš trijų pagrindinių krizės 
lygmenų, kaip apibrėžta 9 straipsnio 2 
dalyje.
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Or. en

Pagrindimas

Jei paskelbiama Bendrijos masto ekstremalioji situacija, gali būti per vėlu imtis tam tikrų veiksmų, 
Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų atlikti taip pat ir prevencinį vaidmenį.  

Pakeitimas 61
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija pareikalauja, kad 
kompetentinga institucija arba gamtinių 
dujų įmonė pakeistų savo veiklą. 

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija pareikalauja, kad 
kompetentinga institucija pakeistų savo 
veiklą arba rekomenduoja kompetentingai 
institucijai pareikalauti, kad gamtinių 
dujų įmonė pakeistų savo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.
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Pakeitimas 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, Komisija turi teisę tiesiogiai 
įgyvendinti II ir III prieduose išvardytas 
priemones, kad dujų tiekimas į paveiktas 
rinkas būtų atnaujintas.

Or. en

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 predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Pakeitimas 63
Toine Manders

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, 

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, 
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užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles.

užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles ir Bendrijos masto 
ekstremaliųjų situacijų atveju 
nacionaliniams perdavimo sistemų 
operatoriams gali nustatyti privalomas 
priemones, siekiant užtikrinti sklandų 
vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; po naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų sudarymo valstybės narės 
informuoja apie tai Komisiją.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija negali būti atsakinga už kiekvienos valstybės suverenią teisę užtikrinti savo 
ekonominius interesus.  Be to, tarpvyriausybiniai susitarimai yra išimtinai valstybės reikalas 
ir juos sudaro tik nacionaliniai parlamentai.
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Pakeitimas 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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.

Or. en

Pakeitimas 66
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Gamtinių dujų įmonės apie sutartis, 
sudarytas su trečiųjų šalių tiekėjais, 
praneša Komisijai šią informaciją:

b) Kompetentinga institucija apie sutartis, 
gamtinių dujų įmonių sudarytas jų 
teritorijoje su trečiųjų šalių tiekėjais 
apibendrinta forma praneša Komisijai šią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Gamtinių dujų įmonės reikalaujamą informaciją turi pateikti kompetentingai institucijai, kuri 
turi pateikti ją Komisijai jos tikslams pakankama apibendrinta forma.
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Pakeitimas 67
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Gamtinių dujų įmonės praneša 
kompetentingai institucijai informaciją, 
kurios reikalaujama pagal b punktą. 

Or. en

Pagrindimas

Gamtinių dujų įmonės reikalaujamą informaciją turi pateikti kompetentingai institucijai, kuri 
turi pateikti ją Komisijai jos tikslams pakankama apibendrinta forma.


