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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
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 saugomiems vartotojams tais 
atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti 
dujomis. Svarbu, kad krizės atveju 
taikytinos priemonės būtų nustatytos iki 
krizės.

Or. en

Pakeitimas 2

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 
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 
nustatomos priemonės, kurių tikslas –
garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip 
užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų 
vidaus rinkos veikimą. 

Or. en
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Pakeitimas 3

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, mokyklos ir ligoninės, taip pat
mažosios ir vidutinės įmonės, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo
taip, kad įmanomas papildomas tiekimas;

Or. en

Pakeitimas 4

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. 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojams suteikiama informacija apie 1 
pastraipoje išdėstytus tiekimo standartus 
ir Direktyvoje 2009/73/EB apibrėžtas 
vartotojo teises. 
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Or. en

Pakeitimas 6

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
rinkos principais grindžiamų priemonių, 
kurias planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, indėlis; įvertinama 
būtinybė taikyti ne rinkos principais
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;

Or. en


