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Pakeitimas 44
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Gamtinės dujos (toliau – dujos) –
vienas iš svarbiausių Bendrijai tiekiamos 
energijos išteklių – sudaro ketvirtadalį 
tiekiamos pirminės energijos kiekio ir 
daugiausia naudojamos elektros energijos 
gamybai, šildymui, kaip pirminė žaliava 
pramonėje ir transporto priemonių kuras.

(1) Gamtinės dujos (toliau – dujos) –
vienas iš svarbiausių Bendrijai tiekiamos 
energijos išteklių – sudaro ketvirtadalį 
tiekiamos pirminės energijos kiekio ir 
daugiausia naudojamos elektros energijos 
gamybai, šildymui, kaip pirminė žaliava 
pramonėje ir transporto priemonių kuras.
Gamtinės dujos – ekologiškiausias 
iškastinis kuras ir patikimas, patikrintas ir 
išbandytas sprendimas siekiant skatinti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
technologijų naudojimą didžiausios 
paklausos sąlygomis.

Or. el

Pakeitimas 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas
Sąjungos 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 
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dujų tiekimui, būtina numatyti labiau 
koordinuotas reagavimo į tiekimo 
sutrikimą priemones: ir prevencines, ir 
reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus 
priemones.

jų ypatumus. 

Or. en

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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, ypač prevencines 
priemones, pavyzdžiui, sunaudojamos 
energijos kiekio mažinimą ir
atsinaujinančios energijos šaltinių 
integravimą ir prijungimą prie elektros 
energijos tinklo, ir reagavimo į konkrečius 
tiekimo sutrikimus priemones.

Or. ro

Pagrindimas

Prevencinės priemonės reikalauja mažiau išlaidų, be to, labai svarbu mažinti sunaudojamos 
energijos kiekį ir, kai tik įmanoma, įtraukti alternatyvios energijos šaltinius. Taigi turėtų tapti 
būtina skatinti naudoti šiuos energijos šaltinius.
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Pakeitimas 47
Zigmantas Balčytis

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. Iš naujausių faktų matyti kad 
tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, 
kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus 
dujų tiekimui, būtina numatyti solidarias ir
labiau koordinuotas reagavimo į tiekimo 
sutrikimą priemones: ir prevencines, ir 
reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus 
priemones.

Or. lt

Pakeitimas 48
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Atsižvelgiant į ypatingą tarptautinio 
bendradarbiavimo vaidmenį siekiant ES 
valstybių narių piliečiams užtikrinti dujų 
tiekimo saugumą, visa su šia sritimi 
susijusi ES politika ir veiksmų planai turi 
būti grindžiami abipusės ES ir atitinkamų 
trečiųjų šalių pagarbos principu; bet 
kokių galinčių iškilti problemų sprendimo 
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reikėtų ieškoti vedant politinį dialogą ir 
derybas.

Or. en

Pakeitimas 49
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo
maršrutai ir šaltiniai turėtų būti tokie, kad 
būtų užtikrintas visai Bendrijai ir 
kiekvienai valstybei narei skirtų dujų 
tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir 
dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, 
investicijų į saugyklas ir dujų 
transportavimo maršrutus Bendrijoje ir už 
jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių 
dujų įrenginius.

(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo
maršrutų ir šaltinių įvairinimas labai 
svarbus siekiant sustiprinti visos 
Bendrijos ir kiekvienos valstybės narės
dujų tiekimo saugumą. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo efektyvesnio 
energijos naudojimo, naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir 
dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, 
investicijų į saugyklas ir dujų 
transportavimo maršrutų bei tiekimo 
šaltinių įvairinimą Bendrijoje ir už jos 
ribų, įskaitant suskystintų gamtinių dujų 
įrenginius.

Or. ro

Pagrindimas

Sunaudojamo dujų kiekio mažinimas ir dujų, kaip pirminio šaltinio, keitimas alternatyviais 
energijos šaltiniais turi tapti nuolatiniu prioritetu.

Pakeitimas 50
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo 
maršrutai ir šaltiniai turėtų būti tokie, kad 

(5) Sąjungai skirtų dujų transportavimo 
maršrutai ir šaltiniai turėtų būti tokie, kad 
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būtų užtikrintas visai Bendrijai ir 
kiekvienai valstybei narei skirtų dujų 
tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir 
dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, 
investicijų į saugyklas ir dujų 
transportavimo maršrutus Bendrijoje ir už 
jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių 
dujų įrenginius.

būtų užtikrintas visai Sąjungai ir 
kiekvienai valstybei narei skirtų dujų 
tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Sąjungoje ir 
dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, 
investicijų į saugyklas ir dujų 
transportavimo maršrutų bei tiekimo 
šaltinių įvairinimą, ypatingą dėmesį 
skiriant „Nabucco“ dujotiekiui, Sąjungoje
ir už jos ribų, įskaitant suskystintų 
gamtinių dujų įrenginius.

Or. en

Pakeitimas 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) gali būti tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimas 
yra vienas iš scenarijų nagrinėjimo būdų, 
kuris gali padėti įvertinti valstybės narės 
tiekimo saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, kad reglamento projekte infrastruktūros ir tiekimo rodikliai apibrėžiami 
specialiai tam skirtuose straipsniuose (atitinkamai 6 straipsnis / I priedas ir 7 straipsnis), vis 
dar esama kryžminių nuorodų ir saitų tarp pasiūlytų rodiklių. Tai kelia sumaištį, todėl 
reglamento projektas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant aiškaus šių dviejų tipų rodiklių 
atskyrimo. Vertinant riziką ir poveikį reikia įtraukti įvairius labai didelių paklausos ir (arba) 
pasiūlos sutrikimų scenarijus, atsižvelgiant į visas nacionalines ir regionines aplinkybes.
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Pakeitimas 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) gali būti tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimas 
yra vienas iš scenarijų nagrinėjimo būdų, 
kuris gali padėti įvertinti valstybės narės 
tiekimo saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, kad reglamento projekte infrastruktūros ir tiekimo rodikliai apibrėžiami 
specialiai tam skirtuose straipsniuose (atitinkamai 6 straipsnis / I priedas ir 7 straipsnis), vis 
dar esama kryžminių nuorodų ir saitų tarp pasiūlytų rodiklių. Tai kelia sumaištį, todėl 
reglamento projektas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant aiškaus šių dviejų tipų rodiklių 
atskyrimo. Vertinant riziką ir poveikį reikia įtraukti įvairius labai didelių paklausos ir (arba) 
pasiūlos sutrikimų scenarijus, atsižvelgiant į visas nacionalines ir regionines aplinkybes.

Pakeitimas 53
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas arba dujų tiekimo 
šaltinio sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) yra tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu

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

galima naudotis kaip lyginamuoju 
standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio 
tiekimą visa ES ir kiekviena valstybė narė
turėtų sugebėti užtikrinti, ir tai yra geras 
kriterijus pradiniam visos ES ir 
kiekvienos valstybės narės dujų tiekimo
saugumo įvertinimui atlikti.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi dažnai kelios valstybės narės perka žaliavas iš to paties telkinio arba naudodamosi 
ta pačia infrastruktūra, bet koks jų veikimo sutrikimas turėtų neigiamų padarinių visoms 
šalims, kadangi jos negalėtų kreiptis pagalbos į kaimynines valstybes nares. Taigi būtina ES 
lygmeniu įvertinti N-1 kriterijų. 

Pakeitimas 54
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nustatytas N-1 principas taikomas tik infrastruktūroms.
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Pakeitimas 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 Sąjungoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti.
Bendra metodika pagrįsti rizikos ir 
poveikio vertinimai turėtų užtikrinti 
veiksmingą ir efektyvų būtiniausių dujų 
tiekimo saugumo kriterijų įgyvendinimą ir
vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje, atsižvelgiant į 
nacionalinius ir regioninius ypatumus, 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. Tačiau reikėtų 
pabrėžti, kad perėjus prie iškastinio kuro, 
būtų išmetama daugiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Reikėtų toliau skatinti 
efektyvų energijos naudojimą, kaip vieną 
iš dujų poreikio valdymo priemonių. 
Reikėtų deramai atsižvelgti į siūlomų dujų 
tiekimo ir poreikio valdymo priemonių 
poveikį aplinkai ir pirmenybė turėtų būti 
teikiama toms priemonėms, kuriomis 
aplinkai sukeliamas mažiausias poveikis. 
Visos investicijos į infrastruktūrą turėtų 
būti vykdomos tausojant aplinką ir 
laikantis atitinkamų Bendrijos teisyno 
aktų.

Or. en

Pagrindimas

Užuot nustačius privalomus ES standartus, reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti 
skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų 
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išsamų rizikos ir poveikio vertinimą ir prireikus galėtų atsižvelgti į konkrečias šalies 
aplinkybes ir ypatumus. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti 
peržiūrimi. Gali būti sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.

Pakeitimas 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Sąjungoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti.
Bendra metodika pagrįsti rizikos ir 
poveikio vertinimai turėtų užtikrinti 
veiksmingą ir efektyvų būtiniausių dujų 
tiekimo saugumo kriterijų įgyvendinimą ir
vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje, atsižvelgiant į 
nacionalinius ir regioninius ypatumus, 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. en

Pagrindimas

Užuot nustačius privalomus ES standartus, reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti 
skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų 
išsamų rizikos ir poveikio vertinimą ir prireikus galėtų atsižvelgti į konkrečias šalies 
aplinkybes ir ypatumus. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti 
peržiūrimi. Gali būti sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.
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Pakeitimas 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 Sąjungoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti.
Bendra metodika pagrįsti rizikos ir 
poveikio vertinimai turėtų užtikrinti 
veiksmingą ir efektyvų būtiniausių dujų 
tiekimo saugumo kriterijų įgyvendinimą ir
vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje, kartu atsižvelgiant į 
nacionalinius ir regioninius ypatumus, 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. en

Pagrindimas

Užuot nustačius privalomus ES standartus, reglamente didžiausias dėmesys turėtų būti 
skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų 
išsamų rizikos ir poveikio vertinimą ir prireikus galėtų atsižvelgti į konkrečias šalies 
aplinkybes ir ypatumus. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti 
peržiūrimi. Gali būti sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.
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Pakeitimas 58
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Turi būti nuolat rūpinamasi dujų poreikio valdymo priemonėmis.  Efektyvus energijos 
naudojimas bei energijos šaltinių įvairinimas neturėtų rūpėti tik ištikus krizei.

Pakeitimas 59
Ioannis A. Tsoukalas

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. 

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje 
narėje ir visoje Sąjungoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. 
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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.

Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo 
kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas 
dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje, 
kartu atsižvelgiant į nacionalinius ir
regioninius ypatumus, 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. en

Pakeitimas 60
Zigmantas Balčytis

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 ir diversifikuota dujų 
infrastruktūra valstybėse narėse, o ypač 
energetiškai izoliuotose regionuose 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.

Or. lt
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Pakeitimas 61
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Dujas tiekiančiose ir tranzito šalyse, 
taip pat ir pačioje Europos Sąjungoje 
turėtų būti aktyviai skatinamos 
investicijos į energijos naudojimo 
efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 62
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Užmegzta Rytų Europos partnerystė 
energijos naudojimo efektyvumo ir 
aplinkos srityse turėtų paskatinti rengti 
konkrečius pasiūlymus, kaip sumažinti 
dujų poreikį didinant energijos naudojimo 
efektyvumą, pavyzdžiui tobulinant 
centrinio šildymo sistemas Ukrainoje, ir 
taip prisidėti prie ES dujų tiekimo 
saugumo.

Or. en

Pakeitimas 63
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti (10) Būtina labiau skatinti investicijas į 
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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.

naują dujų infrastruktūrą, ypač 
energetiškai izoliuotuose regionuose. Jos
leistų sumažinti priklausomybę nuo 
vienintelio tiekėjo, geriau užtikrintų dujų 
tiekimo saugumą ir  geresnį 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.

Or. lt

Pakeitimas 64
Silvia-Adriana Ţicău

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), 

(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. Turėtų būti nuolat 
ieškoma būdų, kaip palengvinti iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
gaunamų dujų įjungimą į dujų tinklų 
infrastruktūrą. 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 
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kurie užtikrintų, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.

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

Pagrindimas

Komisija ir Taryba turėtų parengti Europos teisės aktus, kuriuose būtų skatinama naudoti 
alternatyvius energijos šaltinius ir teikiamos paskatos naujoms investicijoms.   

Pakeitimas 65
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms 
finansuoti būtinas investicijas į vietos
lygmens gamybą ir infrastruktūrą, 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo 
šaltiniais, visų pirma Europos investicijų 
banko paskolomis ir garantijomis arba 
regioninių, struktūrinių ar sanglaudos 
fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos 
tiekimo saugumą, Europos investicijų 
banko ir išorinių Bendrijos priemonių, 
pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip 
pat gali būti finansuojami veiksmai 
trečiosiose šalyse.

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms 
finansuoti būtinas investicijas į gamybą, 
infrastruktūrą ir energijos naudojimo 
efektyvumo priemones regionų ir vietos
lygmeniu, valstybėms narėms suteikiama 
galimybė naudotis įvairiais Bendrijos 
finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos 
investicijų banko paskolomis ir 
garantijomis arba regioninių, struktūrinių 
ar sanglaudos fondų lėšomis.

Or. ro

Pagrindimas

Investicijos į efektyvesnį energijos naudojimą ir alternatyvius energijos šaltinius padėtų 
mažinti ne tik išmetamą CO2 kiekį, bet ir priklausomybę nuo dujų importo bei investicijų 
apimtį ištikus krizei. 
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Pakeitimas 66
Takis Hadjigeorgiou

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) Šiame reglamente turėtų būti
atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės 
ypatumus dujų srityje ir numatytos 
priemonės, kurios būtų pagrįstos vartotojų 
apsaugos užtikrinimu ir kurias taikant 
pirmenybė būtų teikiama tiekimo 
sutrikimo padarinių švelninimui. Tačiau 
valstybės narės tebebus atsakingos už savo 
saugumą ir joms bus sudarytos labai 
lanksčios sąlygos rinktis tiekimo saugumo 
užtikrinimo būdus ir priemones.

Or. en

Pakeitimas 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 pačios rinkos nebesugebės 
tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo 
problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai 
situacijai, rinka grindžiamoms 
priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo 
padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.
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Or. en

Pagrindimas

Pirmaisiais dviem krizės etapais visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros 
krizės ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka 
krizei įveikti, reikėtų įtraukti valstybes nares. Ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali 
veikti ir rinkos, ir ne rinka grindžiami mechanizmai.

Pakeitimas 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 pačios rinkos nebesugebės 
tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo 
problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai 
situacijai, rinka grindžiamoms 
priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo 
padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.

Or. en

Pagrindimas

Pirmaisiais dviem krizės etapais visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros 
krizės ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka 
krizei įveikti, reikėtų įtraukti valstybes nares. Ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali 
veikti ir rinkos, ir ne rinka grindžiami mechanizmai.
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Pakeitimas 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 pačios rinkos nebesugebės 
tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo 
problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai 
situacijai, rinka grindžiamoms 
priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo 
padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.

Or. en

Pagrindimas

Pirmaisiais dviem krizės etapais visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros 
krizės ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka 
krizei įveikti, reikėtų įtraukti valstybes nares. Ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali 
veikti ir rinkos, ir ne rinka grindžiami mechanizmai.

Pakeitimas 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(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 pačios rinkos nebesugebės 
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spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. 
Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, 
rinka grindžiamoms priemonėms, 
švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, 
turėtų būti teikiama pirmenybė.

tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo 
problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai 
situacijai, rinka grindžiamoms 
priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo 
padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.

Or. en

Pagrindimas

Pirmaisiais dviem krizės etapais visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros 
krizės ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka 
krizei įveikti, reikėtų įtraukti valstybes nares. Ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali 
veikti ir rinkos, ir ne rinka grindžiami mechanizmai.

Pakeitimas 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ES investicijos į vietos lygmens 
gamybą ir infrastruktūrą turėtų būti 
remiamos valstybių narių ir Komisijos 
pastangomis, siekiant ES kaimyninėse 
šalyse, bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis, skatinti platesnį vidaus rinkos 
principų ir normų taikymą, kaip numatyta 
Energetikos chartijos sutartyje. Komisija 
turėtų apsvarstyti galimybę išplėsti 
Europos energijos bendriją, kurią sudaro 
ES ir Pietryčių Europos šalys, įtraukiant 
atitinkamas kitas trečiąsias šalis ir pagal 
šį modelį, siekiant užtikrinti tiekimo 
saugumą, kurti naujas regionines 
energetikos rinkas, kaip antai Europos ir 
Viduržemio jūros šalių energetikos 
bendrija.

Or. en
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Pakeitimas 72
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant padidinti gamtinių dujų 
tiekimo saugumą, taip pat būtina, kad 
valstybės narės turėtų strateginių 
gamtinių dujų išteklių atsargų. Kadangi 
rinkos priemonėms teikiama pirmenybė, 
šie ištekliai turėtų būti saugomi 
pasinaudojant viešojo ir privataus 
sektorių partneryste.

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie tiekimo saugumą, pasakytina, kad ne tik būtina jį užtikrinti, bet nepriklausomas 
ir į rinką orientuotas išteklių tiekimas turėtų vykti ir pasinaudojant viešojo ir privataus 
sektorių partneryste.

Pakeitimas 73
Takis Hadjigeorgiou

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 

(14) Dujų vidaus rinka garantuoja 
Bendrijai didžiausią dujų tiekimo visoms 
valstybėms narėms saugumą, tačiau rinkai 
turi būti sudarytos sąlygos veikti visu 
pajėgumu, taip pat turi būti užtikrinama 
vartotojų interesų apsauga, 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 vartotojų poreikius ir 
apsaugą atitinkančią skaidrią ir 
nediskriminacinę politiką ir kontroliuoti 
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netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo 
sutrikimą.

kainas, kurios krizės laikotarpiu dėl 
sumažėjusios pasiūlos ir padidėjusios 
paklausos turi tendenciją žymiai kilti 
(pasiūlos ir paklausos dėsnis).

Or. el

Pakeitimas 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Sąjungai 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 Sąjungos
dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės 
ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų 
pirma taikyti vidaus rinkos veikimą
atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę 
politiką, vengti rinkos iškraipymo ir 
netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo 
sutrikimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad politika turi būti suderinama su vidaus rinkos veikimu, o ne 
rinkos reikalavimais.
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Pakeitimas 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 Sąjungai 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 Sąjungos
dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės 
ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų 
pirma taikyti vidaus rinkos veikimą
atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę 
politiką, vengti rinkos iškraipymo ir 
netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo 
sutrikimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad politika turi būti suderinama su vidaus rinkos veikimu, o ne 
rinkos reikalavimais.

Pakeitimas 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų požiūris (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą, be 
kita ko, siekiant išvengti konfliktų dėl kompetencijos.

Pakeitimas 77
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų požiūris (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą, be 
kita ko, siekiant išvengti konfliktų dėl kompetencijos.

Pakeitimas 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų požiūris (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija), nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą, be 
kita ko, siekiant išvengti konfliktų dėl kompetencijos.

Pakeitimas 79
Algirdas Saudargas

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, ypač suteikiančias prieigą prie ES 
dujų tinklo, įrangą, kurią naudojant dujų 
srautą vamzdynuose galima fiziškai 
nukreipti abiem kryptimis, saugyklas ir 
SGD pakartotinio dujinimo įrengimus, 
gamtinių dujų įmonės turi atlikti laiku. Tuo 
atveju, kai reikiamos jungtys dujų 
bendrovėms nėra finansiškai naudingos, 
bet turi akivaizdžių privalumų dujų 
tiekimo saugumo požiūriu, Komisija 
turėtų pasiūlyti atitinkamas finansines 
paskatas, kad užtikrintų, jog visos 
valstybės narės būtų fiziškai 
prisijungusios prie ES dujų tinklo.

Or. en
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Pakeitimas 80
Hannes Swoboda

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 ir tam tikram 
skaičiui papildomų vartotojų, ypač 
teikiančių svarbias viešąsias paslaugas, 
kurias gali nustatyti atitinkama valstybė 
narė, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų 
aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės 
atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos 
iki krizės.

Or. en

Pakeitimas 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 pati rinka negali toliau jų 
aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės 
atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos 
iki krizės.

Or. en

Pagrindimas

Būtina apsaugoti namų ūkio vartotojus, tačiau norint numatyti platesnę saugomų vartotojų 
kategorijos apibrėžtį ES lygmeniu reikia atlikti rimtą poveikio tyrimą, nes tai – labai 
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sudėtingas ir jautrus klausimas. Be to, saugomų vartotojų apibrėžties išplėtimas turėtų ir 
toliau būti nacionalinė prerogatyva, nes platesnės apibrėžties tinkamumas ir proporcingumas 
turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, būtent energetikos struktūrą ir 
dujų svarbą joje. Todėl reglamento projekte neturėtų būti numatyta privaloma apsauga ES 
lygmeniu kitiems negu namų ūkio vartotojams.

Pakeitimas 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 pati rinka negali toliau jų 
aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės 
atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos 
iki krizės.

Or. en

Pagrindimas

Būtina apsaugoti namų ūkio vartotojus, tačiau norint numatyti platesnę saugomų vartotojų 
kategorijos apibrėžtį ES lygmeniu reikia atlikti rimtą poveikio tyrimą, nes tai – labai 
sudėtingas ir jautrus klausimas. Be to, saugomų vartotojų apibrėžties išplėtimas turėtų ir 
toliau būti nacionalinė prerogatyva, nes platesnės apibrėžties tinkamumas ir proporcingumas 
turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, būtent energetikos struktūrą ir 
dujų svarbą joje. Todėl reglamento projekte neturėtų būti numatyta privaloma apsauga ES 
lygmeniu kitiems negu namų ūkio vartotojams.

Pakeitimas 83
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Vykdant dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo įpareigojimus galima naudotis 

(19) Vykdant dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo įpareigojimus galima naudotis 
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labai įvairiomis priemonėmis. Kad šių
priemonių taikymo rezultatai būtų 
nuoseklūs ir ekonomiški, šiomis 
priemonėmis turėtų būti naudojamasi 
atitinkamai nacionaliniu, regioniniu arba 
Bendrijos mastu.

labai įvairiomis priemonėmis. Kad šių 
priemonių taikymo rezultatai būtų 
nuoseklūs ir ekonomiški ir siekiant visų 
pirma užtikrinti vartotojų apsaugą, šiomis 
priemonėmis turėtų būti naudojamasi 
atitinkamai nacionaliniu, regioniniu arba 
Bendrijos mastu.

Or. el

Pakeitimas 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju,
kompetentingos institucijos, 
pasikonsultavusios su gamtinių dujų
įmonėmis, turėtų parengti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. Tokie planai 
turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų 
būti parengti remiantis gerąja esamų planų 
rengimo patirtimi ir juose turėtų būti 
aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei 
įmanoma ir būtina, reikėtų parengti 
bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų požiūris (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą. 
Kompetentingos institucijos yra atsakingos už planų parengimą, tačiau jos turi konsultuotis 
su gamtinių dujų bendrovėmis.
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Pakeitimas 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju,
kompetentingos institucijos, 
pasikonsultavusios su gamtinių dujų
įmonėmis, turėtų parengti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. Tokie planai 
turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų 
būti parengti remiantis gerąja esamų planų 
rengimo patirtimi ir juose turėtų būti 
aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei 
įmanoma ir būtina, reikėtų parengti 
bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų požiūris (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą. 
Kompetentingos institucijos yra atsakingos už planų parengimą, tačiau jos turi konsultuotis 
su gamtinių dujų bendrovėmis. 

Pakeitimas 86
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju,
visos gamtinių dujų įmonės kartu su 
kompetentingomis institucijomis turėtų 
parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo 

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju,
kompetentingos institucijos, 
pasikonsultavusios su gamtinių dujų
įmonėmis, turėtų parengti ekstremaliųjų 
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planus. Tokie planai turėtų būti suderinti 
tarpusavyje. Jie turėtų būti parengti 
remiantis gerąja esamų planų rengimo 
patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai 
apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių 
dujų įmonių ir kompetentingų institucijų 
vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir 
būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio 
lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus.

situacijų valdymo planus. Tokie planai 
turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų 
būti parengti remiantis gerąja esamų planų 
rengimo patirtimi ir juose turėtų būti 
aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei 
įmanoma ir būtina, reikėtų parengti 
bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) 
pakankamai aiškiai neatspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo 
nustatyti šį principą. Kompetentingos institucijos atsakingos už planų parengimą, tačiau 
konsultuojasi su gamtinių dujų bendrovėmis. 

Pakeitimas 87
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju,
kompetentingos institucijos, 
pasikonsultavusios su gamtinių dujų
įmonėmis, turėtų parengti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. Tokie planai 
turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų 
būti parengti remiantis gerąja esamų planų 
rengimo patirtimi ir juose turėtų būti 
aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei 
įmanoma ir būtina, reikėtų parengti 
bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus.

Or. en
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Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis nesuderinta su kitu reglamento tekstu. Kompetentingos institucijos 
atsakingos už ekstremaliųjų situacijų valdymo planų parengimą. 

Pakeitimas 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 Sąjungos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
valstybės narės turėtų parengti specialias 
solidarumo priemones. Gamtinių dujų
įmonės turėtų parengti tokias priemones, 
kaip komercinius susitarimus, kuriuose 
būtų galima numatyti didesnį dujų 
eksportą arba didesnio dujų kiekio 
išleidimą iš saugyklų. Svarbu skatinti, kad 
gamtinių dujų įmonės sudarytų 
išankstinius susitarimus. Šioms įmonėms 
už visas priemones, kurių jos turėjo imtis 
rengiantis ekstremaliajai situacijai, turėtų 
būti visada kompensuojama sąžiningai ir 
teisingai. Prievolę imtis solidarumo
priemonių reikia riboti ir taikyti ją tik 
tada, kai tiekiama tik namų ūkio 
vartotojams. 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

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) 
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pakankamai aiškiai neatspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo 
nustatyti šį principą.

Pakeitimas 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 Sąjungos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
valstybės narės turėtų parengti specialias 
solidarumo priemones. Gamtinių dujų
įmonės turėtų parengti tokias priemones, 
kaip komercinius susitarimus, kuriuose 
būtų galima numatyti didesnį dujų 
eksportą arba didesnio dujų kiekio 
išleidimą iš saugyklų. Svarbu skatinti, kad 
gamtinių dujų įmonės sudarytų 
išankstinius susitarimus. Šioms įmonėms 
už visas priemones, kurių jos turėjo imtis 
rengiantis ekstremaliajai situacijai, turėtų 
būti visada kompensuojama sąžiningai ir 
teisingai. Prievolę imtis solidarumo
priemonių reikia riboti ir taikyti ją tik 
namų ūkio vartotojams. 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

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) 
pakankamai aiškiai neatspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo 
nustatyti šį principą.
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Pakeitimas 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Sąjungos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti 
valstybėms narėms, kurių geografinės arba 
geologinės sąlygos yra mažiau palankios, 
valstybės narės turėtų parengti specialias 
solidarumo priemones. Gamtinių dujų
įmonės turėtų parengti tokias priemones, 
kaip komercinius susitarimus, kuriuose 
būtų galima numatyti didesnį dujų 
eksportą arba didesnio dujų kiekio 
išleidimą iš saugyklų. Svarbu skatinti, kad 
gamtinių dujų įmonės sudarytų 
išankstinius susitarimus. Šioms įmonėms 
už visas priemones, kurių jos turėjo imtis 
rengiantis ekstremaliajai situacijai, turėtų 
būti visada kompensuojama sąžiningai ir 
teisingai. 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

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) 
pakankamai aiškiai neatspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo 
nustatyti šį principą.
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Pakeitimas 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo numatyta stiprinti 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.

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu nurodyti Lisabonos sutarties 194 straipsnį, kuriame numatoma, kad ES energetikos 
politika turėtų būti vykdoma vadovaujantis solidarumo dvasia.  

Pakeitimas 92
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Pagal 2004 m. balandžio 26 d. 
Direktyvą 2004/67/EB dėl priemonių, 
skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui 
užtikrinti įsteigta Dujų tiekimo 

(28) Pagal 2004 m. balandžio 26 d. 
Direktyvą 2004/67/EB dėl priemonių, 
skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui 
užtikrinti įsteigta Dujų tiekimo 
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koordinavimo grupė turėtų konsultuoti 
Komisiją ir taip palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai. Be to, ji turėtų 
kontroliuoti, ar pagal šį reglamentą 
taikomos priemonės adekvačios ir 
tinkamos.

koordinavimo grupė turėtų konsultuoti 
Komisiją, kai ji vertina, ar susidarė 
Bendrijos masto ekstremalioji situacija, ir 
taip palengvinti tiekimo saugumo 
užtikrinimo priemonių koordinavimą 
susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai 
situacijai. Be to, ji turėtų kontroliuoti, ar 
pagal šį reglamentą taikomos priemonės 
adekvačios ir tinkamos.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi Dujų koordinavimo grupę sudaro ES valstybių narių, energetikos pramonės ir 
vartotojų atstovai, ji geriausiai gali įvertinti su tiekimu susijusią padėtį ir, susidarius 
Bendrijos masto ekstremalioji situacijai, pasitarnauti kaip platforma pramonės atstovų, 
valstybės veikėjų ir Komisijos bendradarbiavimui vykdyti. Todėl į grupę, atsižvelgiant į jos 
patirtį, konsultacijos turėtų būti kreipiamasi ankstyvuoju etapu, t. y. tuomet, kai Komisija 
vertina, ar susidarė Bendrijos masto ekstremalioji situacija.

Pakeitimas 93
Takis Hadjigeorgiou

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 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 vien 
tik rinka nebegali užtikrinti reikiamo dujų 
tiekimo. Tokios išimtinio pobūdžio 
priemonės turėtų visiškai atitikti Sąjungos
taisykles ir apie jas turėtų būti pranešama 
Komisijai bei Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali veikti rinka grindžiami ir ne rinka 
grindžiami mechanizmai. Kaip įvairių susijusių šalių organizacija, Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galbūt būtų geriausias diskusijų, keitimosi patirtimi, oficialių 
konsultacijų ir suinteresuotų šalių koordinavimo forumas. Taigi, DTKG turėtų palengvinti 
priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su DTKG.

Pakeitimas 95
Paul Rübig

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 

(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 



PE438.187v01-00 38/110 AM\801609LT.doc

LT

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.

priemonių ir ištaisys padėtį, dėl kurios vien 
tik rinka nebegali užtikrinti reikiamo dujų 
tiekimo. Tokios išimtinio pobūdžio 
priemonės turėtų visiškai atitikti Sąjungos
taisykles ir apie jas turėtų būti pranešama 
Komisijai bei Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali veikti rinka grindžiami ir ne rinka 
grindžiami mechanizmai. Kaip įvairių susijusių šalių organizacija, Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galbūt būtų geriausias diskusijų, keitimosi patirtimi, oficialių 
konsultacijų ir suinteresuotų šalių koordinavimo forumas. Taigi, DTKG turėtų palengvinti 
priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su DTKG.

Pakeitimas 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 Sąjungos
taisykles ir apie jas turėtų būti pranešama 
Komisijai bei Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei.

Or. en
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Pakeitimas 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei.

Or. lt

Pakeitimas 98
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už 
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija galėtų imtis sudaryti
patariamąją grupę, kuri, pasikonsultavusi 
su susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
gavusi jų leidimą, stebėtų dujų tiekimą 
krizinėse situacijose Sąjungoje ir,
pasikonsultavusi su susijusiomis 
trečiosiomis šalimis ir gavusi jų leidimą –
už Sąjungos ribų.
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suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją 
tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios 
šalies sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus,
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų į prekybos, 
asociacijos, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimus su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis įtraukti 
vadinamąją energetinio saugumo išlygą. 
Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Sąjungai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Sąjungoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją, 
kurią atliktų vyriausiasis Komisijos 
pirmininko pavaduotojas-Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis, tais atvejais, kai 
krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.

Or. en
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Pakeitimas 100
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, ypač Sąjungos masto 
ekstremaliosios situacijos atveju,
Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
koordinuoti su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą
Sąjungai. Komisijai, pasikonsultavus su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose
Sąjungoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti
Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos 
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trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

atveju, Komisija, pasikonsultavusi su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
koordinuoti su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą
Sąjungai. Komisijai, pasikonsultavus su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose
Sąjungoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), atitinkami klientai, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER)), Dujų tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti 
laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo 
klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo vieta. Taigi DTKG turėtų palengvinti 
priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe.

Pakeitimas 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti
Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos 
atveju, Komisija, pasikonsultavusi su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
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tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

koordinuoti su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą
Sąjungai. Komisijai, pasikonsultavus su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose
Sąjungoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), atitinkami klientai, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER)), Dujų tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti 
laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo 
klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo vieta. Taigi DTKG turėtų palengvinti 
priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe.

Pakeitimas 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti
Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos 
atveju, Komisija, pasikonsultavusi su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
koordinuoti su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
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stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą
Sąjungai. Komisijai, pasikonsultavus su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose
Sąjungoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), atitinkami klientai, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER)), Dujų tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti 
laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo 
klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo vieta. Taigi DTKG turėtų palengvinti 
priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe.

Pakeitimas 104
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti
Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos 
atveju, Komisija, pasikonsultavusi su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
koordinuoti su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
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kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą
Sąjungai. Komisijai, pasikonsultavus su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose
Sąjungoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), atitinkami klientai, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER)), Dujų tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti 
laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo 
klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo vieta. Taigi DTKG turėtų palengvinti 
priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe.

Pakeitimas 105
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti
Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos 
atveju, Komisija, pasikonsultavusi su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
koordinuoti su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus, rengdama su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis 
susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines 
situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą
Sąjungai. Komisijai, pasikonsultavus su 



PE438.187v01-00 46/110 AM\801609LT.doc

LT

su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Dujų tiekimo koordinavimo grupe, turėtų 
būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri 
stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose
Sąjungoje ir, pasikonsultavus su 
susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, 
kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies 
sunkumų.

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius
ekstremaliosios situacijos veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Sąjungai. Komisijai 
turėtų būti suteikta teisė reikalauti sudaryti 
grupę, kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse 
situacijose Sąjungoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už
Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti 
suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją, 
kurią atliktų už energetiką atsakingas 
Komisijos narys ir vyriausiasis Komisijos 
pirmininko pavaduotojas-Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis, tais atvejais, kai 
krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.

Or. en
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Pagrindimas

Vyriausiasis įgaliotinis-Pirmininko pavaduotojas ir už  energetiką atsakingas Komisijos narys 
turėtų dalyvauti kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų pirma, krizių laikotarpiais, 
jis (ji) turėtų būti atsakingas (-a) už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis ir 
pramonės atstovais valstybių narių vardu. Ypač už energetiką atsakingas Komisijos narys 
turėtų koordinuoti Dujų tiekimo koordinavimo grupės, su kuria privaloma konsultuotis krizės 
atveju, veiksmus.

Pakeitimas 107
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30α) Norint veiksmingai apsaugoti 
vartotojus ragina Komisiją parengti 
pasiūlymą, kuris būtų taikomas kaip 
prevencinė priemonė siekiant užkirsti 
kelią susijusių ūkio subjektų 
susitarimams dėl kainų. 

Or. el

Pakeitimas 108
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Sutartyse dėl dujų tiekimo iš 
trečiųjų šalių neturėtų būti numatytos ES 
vidaus rinkos taisyklėms prieštaraujančios 
nuostatos, būtent pakartotinio eksporto 
apribojimai ir išlygos, kurių poveikis toks 
pats kaip ir vadinamosios paskirties 
sąlygos. 

Or. en
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Pakeitimas 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 Sąjungos lygmens 
atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių, 
vadovaujantis solidarumo tarp valstybių 
narių dvasia, imamasi konkrečiais tiekimo 
sutrikimo atvejais arba iškilus didelei ir 
tikrai tokių sutrikimų grėsmei, 
koordinavimas, ir taip nustatomos 
priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų 
tiekimo saugumą ir užtikrinti 
nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą, taip pat nustatomos išskirtinės 
priemonės, kurios būtų taikomos rinkai 
negalint patenkinti reikalingo dujų kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Realūs tiekimo sutrikimai negali būti vienintele priežastimi imtis veiksmų. Didelis ir realus 
tiekimo sutrikimo pavojus taip pat turėtų būti priežastimi veikti. Vadovaujantis 2009 m. kovo 
mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadomis ir Lisabonos sutarties 176 A straipsniu, reglamente 
būtina pabrėžti solidarumo dvasią. Solidarumas yra gyvybiškai svarbus kuriant bendrą ES 
energetikos politiką ir jį reikia plėtoti ES viduje ir už ES ribų politiniu lygmeniu 
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis per tiekimo krizes ir joms pasibaigus.

Pakeitimas 110
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir 
padalijama atsakomybė, numatomas 
valstybių narių ir Bendrijos lygmens 

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir 
padalijama atsakomybė, numatomas 
valstybių narių ir Sąjungos lygmens 
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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.

atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių, 
vadovaujantis solidarumo tarp valstybių 
narių dvasia, imamasi konkrečiais tiekimo 
sutrikimo atvejais arba iškilus didelei ir 
tikrai tokių sutrikimų grėsmei, 
koordinavimas, ir taip nustatomos 
priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų 
tiekimo saugumą ir užtikrinti 
nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą, taip pat nustatomos išskirtinės 
priemonės, kurios būtų taikomos rinkai 
negalint patenkinti reikalingo dujų kiekio.

Or. en

Pakeitimas 111
Takis Hadjigeorgiou

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 visada atsižvelgiama į 
vartotojų naudą, kaip į pagrindinį 
kriterijų, 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, taikant skaidrias 
procedūras, koordinavimas ir taip 
nustatomos priemonės, kurių tikslas –
garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip 
užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų 
vidaus rinkos veikimą.

Or. el
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Pakeitimas 112
Werner Langen

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, 
atitinkamų regioninių bendradarbiavimo 
institucijų 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. de

Pagrindimas

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Pakeitimas 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

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

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

Pagrindimas

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą.

Pakeitimas 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje numatytos priemonės taikomos 
tik susidarius ypatingai krizinei situacijai, 
kuriai įveikti valstybės narės parengia 
atitinkamą nacionalinę sistemą, skirtą 
dujų tiekimui užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija ES lygmeniu apibrėžia minimalius bendrus reikalavimus ir suteikia 
galimybę valstybėms narėms parengti atitinkamas nacionalines sistemas, kuriose būtų 
atsižvelgiama į jų specifinius bruožus ir esamą padėtį. Iš tiesų, tiekimo saugumo klausimai 
turėtų būti sprendžiami regioniniu lygmeniu siekiant atitikties su trečiojo energetikos rinkos 
liberalizavimo paketo nuostatomis.
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Pakeitimas 115
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 prijungti namų ūkio 
vartotojai;

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų svarstyti kartu su 5 ir 8 straipsnių pakeitimais. Sąvoka „saugomi 
vartotojai" tiesiogiai susijusi su valstybių narių solidarumo įsipareigojimais. Numačius 
plačią apibrėžtį rizikuojama iškraipyti vidaus rinką ir sudaryti sąlygas naudotis kitų 
sukurtomis gėrybėmis, kadangi viena valstybė narė gali paskelbti, jog daugelis sektorių, o 
kitos – kad tik namų ūkio vartotojai yra saugomi vartotojai. Reikia numatyti vienodą 
apibrėžtį. Tačiau, jeigu valstybė narė turi pajėgumų imtis priemonių kituose sektoriuose, jai 
turėtų būti leidžiama tai daryti (žr.8 ir 5 straipsnių pakeitimus).

Pakeitimas 116
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 prijungti namų ūkio 
vartotojai;

Or. en
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Pagrindimas

Sąvokos „saugomi vartotojai“ apibrėžtis turėtų būti kuo aiškesnė ir siauresnė. Nei tiekimo 
saugumo, nei vartotojų požiūriu nebūtų naudinga apsaugoti per didelę vartotojų grupę.

Pakeitimas 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės 
įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos 
jau prijungtos prie dujų paskirstymo 
tinklo;

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apsaugoti namų ūkio vartotojus, tačiau norint numatyti platesnę saugomų vartotojų 
kategorijos apibrėžtį ES lygmeniu reikia atlikti rimtą poveikio tyrimą, nes tai – labai 
sudėtingas ir jautrus klausimas. Be to, saugomų vartotojų apibrėžties išplėtimas turėtų ir 
toliau būti nacionalinė prerogatyva, nes platesnės apibrėžties tinkamumas ir proporcingumas 
turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, būtent energetikos struktūrą ir 
dujų svarbą joje. Todėl reglamento projekte neturėtų būti numatyta privaloma apsauga ES 
lygmeniu kitiems negu namų ūkio vartotojams.

Pakeitimas 118
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo prijungti namų ūkio 
vartotojai. Atitinkamos valstybės narės 
gali nuspręsti į apibrėžtį įtraukti ribotą 
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įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos 
jau prijungtos prie dujų paskirstymo 
tinklo;

papildomų vartotojų, ypač teikiančių 
svarbias viešąsias paslaugas, skaičių; bet 
kokiu atveju, įtraukiant šiuos papildomus 
vartotojus neturėtų būti pažeidžiami 
europinio ir regioninio solidarumo su 
tiekimo problemas patiriančiomis šalimis 
principai.

Or. en

Pakeitimas 119
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės 
įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos 
jau prijungtos prie dujų paskirstymo 
tinklo;

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai;

Or. de

Pagrindimas

Bendrijos taisyklės turėtų apsiriboti vartotojais, kurie, sutrikus tiekimui, neturėtų kitų 
alternatyvų ir kuriems tiekiamų dujų reikia pagrindiniams poreikiams patenkinti.  Nesvarbu 
kiek išplėtus sąvokos „saugomi vartotojai“ apibrėžtį, būtų sumenkinta tiekimo standarto, 
kuriuo remiantis  prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose galima 
numatyti su paklausa susijusias priemones, paskirtis.  Dėl pernelyg plačios apibrėžties 
apsaugos mechanizmai taptų neveiksmingi ir būtų apribotos su paklausa susijusių priemonių 
galimybės.
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Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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, mokyklos, ligoninės ir kitos 
įstaigos, teikiančios skubią pagalbą arba 
viešąsias medicinines, socialines ir 
švietimo paslaugas, taip pat įmonės,
visuomenei tiekiančios būtiniausius 
maisto produktus, jeigu jos jau prijungtos 
prie dujų paskirstymo tinklo;

Or. ro

Pagrindimas

Dujų tiekimas namų ūkiams, ligoninėms ir kitiems saugomiems vartotojams neturėtų nutrūkti 
ir krizės metu.

Pakeitimas 121
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, vartotojai, kuriems dujos 
reikalingos siekiant teikti pagrindines 
viešąsias paslaugas, pvz., mažosios ir 
vidutinės įmonės, mokyklos arba
ligoninės;

Or. en
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Pakeitimas 122
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 
tinklo prijungti klientai, dėl kurių
atitinkama valstybė narė priima 
sprendimą, atsižvelgdama į konkrečias 
energijos rinkos ypatybes ir laikydamasi 
nustatytų kriterijų;

Or. en

Pagrindimas

Saugomų vartotojų apibrėžtyje turėtų būti numatyta šiek tiek lankstumo, kad valstybės narės 
ją galėtų pritaikyti nacionalinėmis sąlygomis, laikydamosi aiškiai nustatytų kriterijų. 
Pavyzdžiui, Ispanijos atveju, kūrenant dujas gaminama energija turi didelę reikšmę ir 
Ispanijos dujų sistema sukurta tokiu būdu, kad užtektų pajėgumų palaikyti atsarginius 
šiluminės energijos šaltinius, kurie naudojami plėtojant ir integruojant atsinaujinančius 
energijos išteklius.

Pakeitimas 123
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 prijungti namų ūkio 
vartotojai ir užtikrinant saugų tiekimą 
svarbios elektrinės, bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos jėgainės, 
centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai, 
taip pat, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, 
mokyklos ir ligoninės, jeigu jos prijungtos 
prie dujų paskirstymo tinklo;
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Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgus į atitinkamus gamybos vienetus, užtikrinamas šilumos ir elektros tiekimas, 
reikalingas siekiant suteikti pagrindines paslaugas vartotojams.

Pakeitimas 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, 
mokyklos ir ligoninės, jeigu jos prijungtos 
prie dujų paskirstymo tinklo, ir dujomis 
kūrenamos šiluminės elektrinės, jei jos 
būtinos, kad užtikrintų elektros tiekimą 
šiems klientams;

Or. it

Pagrindimas

Būtina įtraukti dujomis kūrenamas šilumines elektrines siekiant užkirsti kelią paradoksaliai 
situacijai, kurioje galėtų atsidurti saugomi vartotojai, jei jiems būtų užtikrinamas dujų, bet ne 
elektros tiekimas; žodį „jau“ reikėtų išbraukti, nes reglamentas turėtų būti taikomas ne tik 
prieš reglamento įsigaliojimą prie tinklo prijungtiems vartotojams, bet ir vartotojams, kurie 
prijungti prie tinklo tuo metu, kai kyla krizė.

Pakeitimas 125
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
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vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, 
mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

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

Pakeitimas 126
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės,
mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė 
nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės
ir viešosios įstaigos, jeigu jos jau 
prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

Or. hu

Pagrindimas

Reikėtų prie saugomų vartotojų priskirti visas viešąsias įstaigas.

Pakeitimas 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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, šie vartotojai:
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a) mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos 
ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie 
dujų paskirstymo tinklo ir 
b) ribotas elektrinių skaičius, būtinas 
siekiant dujų tiekimo sutrikimo metu 
išvengti elektros energijos tiekimo 
vartotojams kliūčių, kurį nustato 
kompetentinga institucija atsižvelgdama į 
nacionalines reikmes;

Or. en

Pakeitimas 128
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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. Tačiau reikia 
laikytis vyriausybės pateiktų bendrųjų 
politikos gairių, nesusijusių su 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių1 41 straipsnyje numatytomis 
reguliavimo pareigomis ir įgaliojimais, 
taip pat valstybės narės gali nuspręsti 
pavesti tam tikras šiame reglamente 
nurodytas užduotis kitiems subjektams nei 
kompetentinga institucija. Šios užduotys 
atliekamos prižiūrint kompetentingai 
institucijai ir nurodomos 4 straipsnyje 
minimuose planuose.

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

Or. en

Pagrindimas

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
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deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Pakeitimas 129
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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 
vyriausybinė institucija, valstybių narių 
paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams 
spręsti, ir (arba) nacionalinė reguliavimo 
institucija. 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.
Pagrindinis vaidmuo tenka nacionalinei 
vyriausybinei institucijai.

Or. de

Pagrindimas

Ištikus krizei užtikrinti dujų tiekimą – tai pagrindinė valstybės užduotis. Bet kokiu atveju 
įgaliojimai neturėtų būti suteikti nei vienai institucijai, kuri atstovauja tiekimo saugumui 
prieštaraujantiems interesams.

Pakeitimas 130
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 1. Už dujų tiekimo saugumą visų pirma 
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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.

atsakingos valstybės narės ir valstybių 
narių kompetentingos institucijos. 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

Pakeitimas 131
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos,
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 
itin glaudus jų bendradarbiavimas.

1. Už tiekimo saugumo užtikrinimą pagal 
savo atitinkamas atsakomybės sritis
bendrai atsako gamtinių dujų įmonės, 
kompetentingos institucijos, valstybės 
narės, Komisija ir, prireikus, vartotojai, 
išskyrus saugomus vartotojus. Šiai 
užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin 
glaudus jų bendradarbiavimas.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą.

Pakeitimas 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą
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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.

visų pirma atsako gamtinių dujų įmonės. 
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir Komisija pagal savo 
atitinkamas atsakomybės sritis teikia 
paramą gamtinių dujų įmonėms. Šiai 
užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin 
glaudus jų bendradarbiavimas.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai atspindimas reglamento projekte. Taigi jame reikėtų iš naujo nustatyti šį principą.

Pakeitimas 133
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 
itin glaudus jų bendradarbiavimas.

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos ir 
Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti 
užtikrintas itin glaudus jų 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

1. Už dujų tiekimo saugumo ir tinkamo 
vidaus rinkos veikimo užtikrinimą pagal 
savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako 
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narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 
itin glaudus jų bendradarbiavimas.

gamtinių dujų įmonės, valstybių narių 
kompetentingos institucijos, pramoniniai 
dujų vartotojai ir Komisija. Šiai užduočiai 
atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą pirminė sąlyga – tai tinkamai veikianti vidaus rinka.

Pakeitimas 135
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 
itin glaudus jų bendradarbiavimas.

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis 
atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių 
narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 
itin glaudus jų bendradarbiavimas. Siekiant 
suvaldyti didelį tiekimo sutrikimą, šiame 
reglamente numatomas metodas „iš 
apačios į viršų“. Pirmuoju etapu veiksmų, 
reaguodamos į tiekimo sutrikimą, imasi 
atskiros dujų įmonės ar dujų įmonių 
grupės; jei to nepakaktų, valstybės narės 
turėtų imtis priemonių tiekimo sutrikimui 
pašalinti. Tik tuo atveju, jei pirmuoju ir 
antruoju etapais taikytos priemonės 
nebūtų sėkmingos, reikėtų imtis 
atitinkamų priemonių Bendrijos 
lygmeniu. Pirmenybė turėtų būti teikiama 
tarpvalstybiniams ir regioninio masto 
sprendimams.

Or. de
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti reagavimo į krizę veiksmus remiantis kelis etapus apimančiu 
„iš apačios į viršų“ metodu (1. pramonė, 2. valstybės narės, 3. regioninės bendradarbiavimo 
institucijos, 4. paskutinė išeitis, kurios prireikia susidarius ekstremaliajai situacijai, – ES).  
Sutrikus tiekimui, pačioje pabaigoje veiksmų imsis gamtinių dujų įmonės, kadangi jos turi 
transportavimo galimybes, dujų ir žinių apie suvartojamus kiekius. Minėtasis metodas 
veiksmingesnis, mažiau biurokratinis ir atitinka subsidiarumo principą.

Pakeitimas 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už šiame reglamente nustatytų
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

2. Kiekviena valstybė narė skaidriu būdu
paskiria nepriklausomą kompetentingą 
instituciją, kuri yra atsakinga už dujų 
tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą
pagal šio reglamento nuostatas. Šios 
priemonės – tai kas dvejus metus 
atliekamas rizikos ir poveikio, įskaitant 
geopolitinę riziką, vertinimas, prevencinių 
veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano rengimas ir 
nuolatinė nacionalinio lygmens dujų 
tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės 
atliktų išsamų rizikos ir poveikio vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais 
patikimais metodais ir prireikus atsižvelgdamos į ypatingas šalies aplinkybes ir ypatybes. 
Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti peržiūrimi.  Gali būti sudaromi ir 
panašūs regioninio lygmens planai.
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Pakeitimas 137
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už šiame reglamente nustatytų 
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

2. Kiekviena valstybė narė skaidriu būdu
paskiria nuo rinkos dalyvių 
nepriklausomą kompetentingą instituciją, 
kuri yra atsakinga už šiame reglamente 
nustatytų dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių mano, kad ES dujų tiekimas – tai valstybių prerogatyva. Todėl turi 
išlikti galimybė dujų tiekimo valdymą ir kontrolę patikėti valstybinėms tarnyboms, o ne 
perduoti šias teises ad hoc nacionalinei institucijai.

Pakeitimas 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už šiame reglamente nustatytų
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už dujų tiekimo saugumo 
priemonių įgyvendinimą pagal šio 
reglamento nuostatas. Šios priemonės –
tai kas dvejus metus atliekamas rizikos ir 
poveikio vertinimas, prevencinių veiksmų 
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ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

planų rengimas, ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano rengimas ir nuolatinė 
nacionalinio lygmens dujų tiekimo 
saugumo stebėsena. Kompetentingos 
institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, 
kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, 
sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti ne nustatomi privalomi ES standartai, bet dėmesys skiriamas 
reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų išsamų 
rizikos ir poveikio vertinimą ir galėtų prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir 
ypatybes. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti peržiūrimi.  Gali būti 
sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.

Pakeitimas 139
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra
atsakinga už šiame reglamente nustatytų 
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

2. Kompetentinga institucija atsakinga už 
šiame reglamente nustatytų dujų tiekimo 
saugumo priemonių įgyvendinimą. Šios 
priemonės – tai kas dvejus metus 
atliekamas rizikos vertinimas, prevencinių 
veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano rengimas ir 
nuolatinė nacionalinio lygmens dujų 
tiekimo saugumo stebėsena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai 2 straipsnio 2 dalies pakeitimo tąsa. Apibrėžtyje patikslinama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija yra kompetentinga institucija, taigi 3 straipsnio 2 dalyje 
reikia išbraukti nuorodą, kad valstybė narė skiria kompetentingą instituciją.

Pakeitimas 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laikydamiesi šio reglamento nuostatų 
ir atsižvelgdami į Sutarties 176a straipsnį, 
Komisija ir valstybės narės sugriežtina 
trečiųjų šalių dujų tiekėjų stebėseną ir 
siūlo konkrečias skubias priemones tuo 
atveju, kai sutrikdomas tiekimas. Komisija 
koordinuoja ginčų sprendimo sistemas su 
trečiosiomis šalimis ir intensyvina dialogą 
energetikos klausimu, be kita ko, 
atsižvelgdama į Energetikos chartijos ir 
Energijos bendrijos nuostatas.

Or. nl

Pakeitimas 141
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje apibrėžtos pareigos nedaro 
įtakos valstybių narių kompetencijai 
skelbti ekstremaliąją situaciją, kaip 
nurodyta 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 
arba susidarius ekstremaliajai situacijai 
priimti skubias priemones, numatytas 
pagal 9 straipsnio nuostatas rengiamame 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 
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Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija, t. y. nacionalinė reguliavimo institucija, atsakinga už daugumos 
šiame reglamente numatytų užduočių vykdymą. Vis dėlto ištikus krizei politinė atsakomybė 
paskelbti ekstremaliąją padėtį ir patvirtinti konkrečias priemones atsižvelgiant į ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plane apibrėžtus veiksmus ir toliau turi tekti atsakingam valstybės narės 
ministrui ar vyriausybei. 

Pakeitimas 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija užtikrina kompetentingų 
institucijų veiklos koordinavimą Sąjungos
lygmeniu per Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro
Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

Or. en

Pagrindimas

Komisija vykdo savo įgaliojimus siekdama kuo didesnio veiksmų efektyvumo ir, kita vertus, 
nedarydama poveikio valstybių narių galimybei, atsižvelgus į konkrečią nacionalinę padėtį,
nustatyti tinkamiausias priemones. Turi būti vengiama konkurencijos iškraipymų, taip pat 
valstybių narių ir Europos įmonių projektų ir infrastruktūros iniciatyvų apribojimų. Be to, turi 
būti visapusiškai pripažintas Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmuo.

Pakeitimas 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija kompetentingų institucijų
veiklą Bendrijos lygmeniu koordinuoja
per Dujų tiekimo koordinavimo grupę, visų 

4. Komisija užtikrina kompetentingų 
institucijų veiklos koordinavimą Sąjungos
lygmeniu per Dujų tiekimo koordinavimo 
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pirma tais atvejais, kai susidaro Bendrijos
masto ekstremalioji situacija.

grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro
Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

Or. en

Pagrindimas

Komisija vykdo savo įgaliojimus siekdama kuo didesnio veiksmų efektyvumo ir, kita vertus, 
nedarydama poveikio valstybių narių galimybei, atsižvelgus į konkrečią nacionalinę padėtį, 
nustatyti tinkamiausias priemones. Turi būti vengiama konkurencijos iškraipymų, taip pat 
valstybių narių ir Europos įmonių projektų ir infrastruktūros iniciatyvų apribojimų. Be to, turi 
būti visapusiškai pripažintas Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmuo.

Pakeitimas 144
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija užtikrina kompetentingų 
institucijų veiklos koordinavimą Sąjungos
lygmeniu per Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro
Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

Or. en

Pagrindimas

Komisija vykdo savo įgaliojimus siekdama kuo didesnio veiksmų efektyvumo ir, kita vertus, 
nedarydama poveikio valstybių narių galimybei, atsižvelgus į konkrečią nacionalinę padėtį, 
nustatyti tinkamiausias priemones. Turi būti vengiama konkurencijos iškraipymų, taip pat 
valstybių narių ir Europos įmonių projektų ir infrastruktūros iniciatyvų apribojimų. Be to, turi 
būti visapusiškai pripažintas Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmuo.
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Pakeitimas 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgyvendina šiame reglamente 
numatytas priemones. Šios priemonės –
tai kas dvejus metus atliekamas rizikos 
vertinimas ir nuolatinė dujų tiekimo 
saugumo stebėsena, taip pat Sąjungos 
lygmens prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
rengimas.

Or. en

Pakeitimas 146
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija kartu su atitinkamomis 
Bendrijos lygmens institucijomis imasi 
visų priemonių, kurių reikia esamiems 
Europos Sąjungos patvirtintiems 
projektams, skirtiems dujų šaltinių ir 
tiekimo maršrutų įvairinimui, kuo 
skubiau įgyvendinti ir užbaigti.

Or. ro

Pagrindimas

Tai tiesiogiai taikoma „Nabucco“ projektui, kuris yra vienintelis visas šias sąlygas 
atitinkantis Europos Sąjungos projektas.



AM\801609LT.doc 71/110 PE438.187v01-00

LT

Pakeitimas 147
Takis Hadjigeorgiou

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 nustatomos atsižvelgiant į 
ekonominius vartotojų interesus.

Or. en

Pakeitimas 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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, grindžiamos pagal 8 straipsnį 
atliktu rizikos ir poveikio vertinimu, yra 
aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, 
nediskriminacinės, patikrinamos, 
nederamai neiškraipo konkurencijos ir 
netrikdo veiksmingo vidaus rinkos 
veikimo.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti ne nustatomi privalomi ES standartai, bet dėmesys skiriamas 
reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų išsamų 
rizikos ir poveikio vertinimą ir galėtų prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir 
ypatybes. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti peržiūrimi.  Gali būti 
sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.
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Pakeitimas 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, grindžiamos pagal 8 straipsnį 
atliktu rizikos ir poveikio vertinimu, yra 
aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, 
nediskriminacinės, patikrinamos, 
nederamai neiškraipo konkurencijos ir 
netrikdo veiksmingo vidaus rinkos 
veikimo.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti ne nustatomi privalomi ES standartai, bet dėmesys skiriamas 
reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų išsamų 
rizikos ir poveikio vertinimą ir galėtų prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir 
ypatybes. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti peržiūrimi.  Gali būti 
sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.

Pakeitimas 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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, nederamai neiškraipo 
konkurencijos ir netrikdo veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo, o priešingai –
skatina konkurenciją ir veiksmingą rinkos 
veikimą.

Or. en
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Pagrindimas

Vidaus rinka ir konkurencija – tai tiekimo saugumo užtikrinimo garantas. 

Pakeitimas 151
Claude Turmes

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, nederamai neiškraipo 
konkurencijos ir netrikdo veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo.  Komisija kartu su 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
valstybių narių ar jų dujų įmonių ir 
trečiųjų šalių sudaromose sutartyse dėl 
gamtinių dujų nebūtų sąlygų, kurių 
poveikis būtų toks pat kaip paskirties 
sąlygos. Atitinkamai nepažeidžiama 
konkurencijos institucijų kompetencija.
Šios priemonės nedaro poveikio esamiems 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis susijusiems ES 
rinkos mechanizmams, jei šie 
mechanizmai taikomi pramonės 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 152
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekdamos sumažinti krizių, kurios 
galėtų kilti sutrikus dujų tiekimui, poveikį, 
valstybės narės parengia bendrą 
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strategiją, skirtą energijos šaltinių, dujų 
tiekimo maršrutų ir tiekimo šaltinių 
įvairinimui užtikrinti. 

Or. ro

Pagrindimas

Jei valstybės narės nori sumažinti priklausomybę nuo išorinių dujų tiekimo šaltinių, jos turėtų 
galvoti ne tik apie dujas, bet ir apie kitus energijos šaltinius. 

Pakeitimas 153
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas
Ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
teikia ataskaitą, kurioje nurodomos 
siūlomos reguliavimo priemonės, kurios 
galėtų būti taikomos siekiant Sąjungos 
lygmeniu įvairinti geografinius dujų 
šaltinius ir tiekimo į ES maršrutus. 
Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai 
įvairioms valstybėms narėms dėl veiklos ir 
priemonių dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti. Į ataskaitą visų pirma turi būti 
įtrauktas suskystintų gamtinių dujų 
įrenginių vaidmens įvertinimas. Taip pat 
turėtų būti pateikta dujų laikymo 
pajėgumų, skirtų įvairioms valstybėms 
narėms ir esamų įvairiose valstybėse 
narėse, apžvalga.
Be to, ataskaitoje teikiami pasiūlymai, 
kaip stiprinti regioninį bendradarbiavimą 
rengiant prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. 
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos vadovauja bet kokiam 
regioniniam bendradarbiavimui, kuris 
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vykdomas siekiant įgyvendinti šį 
reglamentą. Į šį bendradarbiavimą 
įtraukiamos gamtinių dujų įmonės, 
reguliavimo institucijos ir pramoniniai 
vartotojai ir šio proceso metu glaudžiai 
bendradarbiaujama su Komisija.  Vykdant 
šį bendradarbiavimą  turi būti ne 
trukdoma, o padedama vykdyti bendrus 
europinio solidarumo įsipareigojimus. 

Or. en

Pakeitimas 154
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas

1. Ne vėliau kaip iki [2010 m. rugsėjo 30 
d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] 
Komisija parengia išankstinio įspėjimo 
mechanizmo dujų sektoriuje pagrindą. Šis 
mechanizmas sukuriamas sudarius 
dvišalius ES ir trečiųjų šalių susitarimus 
dėl bendrų prevencinių ir skubių veiksmų 
susidarius ekstremaliajai situacijai ar 
iškilus pavojui, kad ji susidarys.
2. Komisija pateikia išsamų planą, 
kuriame numatomos atitinkamos 
iniciatyvos, kurios padeda vykdyti 6 
straipsnyje numatytą įsipareigojimą.

Or. en
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Pakeitimas 155
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas

Ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
pateikia šias ataskaitas:
i) ataskaitą, kurioje būtų nurodomos 
siūlomos reguliavimo priemonės, kurios 
galėtų būti taikomos siekiant Sąjungos 
lygmeniu įvairinti geografinius dujų 
šaltinius ir tiekimo į ES maršrutus.  Į 
ataskaitą visų pirma turi būti įtrauktas 
suskystintų gamtinių dujų įrenginių 
vaidmens įvertinimas;
ii) ataskaitą, kurioje būtų teikiami 
pasiūlymai, kaip sumažinti dujų paklausą 
šalyse tiekėjose ir tranzito šalyse, visų 
pirma taikant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 156
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
1. Ne vėliau kaip iki (12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos) valstybės 
narės privalo, pasinaudodamos viešojo ir 
privataus sektorių partneryste, turėti 
sukaupusios strateginių gamtinių dujų 
išteklių atsargų, kurių pakaktų 60 dienų 
laikotarpiui.
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2. Atsargų saugojimo išlaidos tenka 
atitinkamiems gamtinių dujų 
importuotojams ir gamintojams, o vėliau 
jas padengia galutiniai vartotojai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti energijos tiekimą Europos Sąjungoje reikia ne tik parengti prevencinių 
veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, bet ir valstybėse narėse sukaupti būtinųjų 
gamtinių dujų atsargų.

Pakeitimas 157
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija, 
rengdama ilgalaikę tiekimo strategiją, 
pateikia ataskaitą, kurioje nurodomi 
instrumentai ir priemonės, kaip 
paįvairinti ES skirtus dujų šaltinius ir 
transportavimo maršrutus į Bendriją. 
Ataskaitoje visų pirma turi būti 
aptariamas suskystintų gamtinių dujų 
įrenginių vaidmuo. 

Or. de

Pagrindimas

Ilgalaikė dujų tiekimo strategija turėtų būti rengiama ES lygmeniu neapsiribojant šio 
reglamento taikymo sritimi.
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Pakeitimas 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. rugsėjo 30 
d; 18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, remdamasi 
pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių 
dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Planams parengti reikia didelių koordinavimo pastangų, visų pirma valstybėse narėse ar 
regionuose, kurie ribojasi su daugeliu valstybių narių. Jei planus reikėtų parengti tik per 
vienerius metus, nebūtų įmanoma vykdyti išsamių konsultacijų ir veiksmingo koordinavimo su 
kaimyninėmis šalimis.

Pakeitimas 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.;
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, remdamasi 
pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių 
dujų įmonėmis, dujomis varomų jėgainių 
atstovais, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
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jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės 
atliktų išsamų rizikos ir poveikio vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais 
patikimais metodais. 

Kiekviena valstybė narė atlieka išsamų rizikos ir poveikio vertinimą remdamasi bendrais 
metodais ir gali prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir ypatybes. Prevencinių 
veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planais sudaromi atsižvelgiant į rezultatus. 
Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti peržiūrimi.

Pakeitimas 160
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.;
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, remdamasi 
pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių 
dujų įmonėmis, dujomis varomų jėgainių 
atstovais, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės 
atliktų išsamų rizikos ir poveikio vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais 
patikimais metodais.  

Kiekviena valstybė narė atlieka išsamų rizikos ir poveikio vertinimą remdamasi bendrais 
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metodais ir gali prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir ypatybes. Prevencinių 
veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planais sudaromi atsižvelgiant į rezultatus. 
Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti peržiūrimi.

Pakeitimas 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, remdamasi 
pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių 
dujų įmonėmis, dujomis varomų jėgainių 
atstovais, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti ne nustatomi privalomi ES standartai, bet dėmesys skiriamas 
reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų išsamų 
rizikos ir poveikio vertinimą ir galėtų prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir 
ypatybes. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti peržiūrimi.  Gali būti 
sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.
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Pakeitimas 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, remdamasi 
pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių 
dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti ne nustatomi privalomi ES standartai, bet dėmesys skiriamas 
reikalavimui, kad valstybės narės remdamosi bendrais patikimais metodais atliktų išsamų 
rizikos ir poveikio vertinimą ir galėtų prireikus atsižvelgti į ypatingas šalies aplinkybes ir 
ypatybes. Atsižvelgiant į rezultatus sudaromi prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planai, kurie siekiant užtikrinti jų tinkamumą turi būti peržiūrimi.  Gali būti 
sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.

Pakeitimas 163
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis ir 

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, remdamasi 
pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių 
dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
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reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, parengia:

atstovaujančiomis atitinkamomis 
organizacijomis ir reguliavimo institucija, 
jei tai kita nei kompetentinga institucija, 
parengia:

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė, rengdama bendrais ES metodais grindžiamus prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, atlieka rizikos ir poveikio vertinimą ir gali prireikus 
atsižvelgti į ypatingas nacionalines aplinkybes.  

Pakeitimas 164
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis, parengia:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tiekimo saugumo priemonių ir tinklų reguliavimo klausimų, kurie įeina į 
nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) kompetenciją, suderinamumą, svarbu sustiprinti 
NRI vaidmenį rengiant prevencinius veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus.



AM\801609LT.doc 83/110 PE438.187v01-00

LT

Pakeitimas 165
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis, parengia:

Or. en

Pakeitimas 166
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.;
18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis ir 
reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, parengia:

Or. en
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Pakeitimas 167
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, formaliai 
įtraukiama į prevencinių veiksmų plano ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimą. Kompetentinga institucija 
kreipia ypatingą dėmesį į reguliavimo 
institucijos vertinimus tik tada, kai šie 
vertinimai susiję su tinklo reguliavimo 
klausimais, ypač su poveikio, atsiradusio 
įgyvendinus infrastruktūros standartus, 
kaip nurodyta 6 straipsnyje dėl būsimo 
tarifų patvirtinimo ir tinklo vystymosi 
planų laikymosi, vertinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tiekimo saugumo priemonių ir tinklų reguliavimo klausimų, kurie įeina į 
nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) kompetenciją, suderinamumą, svarbu sustiprinti 
NRI vaidmenį rengiant prevencinius veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus.

Pakeitimas 168
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, formaliai 
įtraukiama į prevencinių veiksmų plano ir 
ekstremaliųjų situacijų plano rengimą. 
Kompetentinga institucija kreipia 
ypatingą dėmesį į reguliavimo institucijos 
vertinimus tik tada, kai šie vertinimai 
susiję su tinklo reguliavimo klausimais, 
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ypač su poveikio, atsiradusio įgyvendinus 
infrastruktūros standartus, kaip nurodyta 
6 straipsnyje dėl būsimo tarifų 
patvirtinimo ir tinklo vystymosi planų 
laikymosi, vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 169
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 
kuriame nurodomos priemonės dujų 
tiekimo sutrikimo poveikiui mažinti.

(b) ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 
kuriame nurodomos priemonės dujų 
tiekimo sutrikimo poveikiui mažinti, ypač 
atsižvelgiant į pažeidžiamiausius 
vartotojus.

Or. el

Pakeitimas 170
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
jungtys, ypač tos, per kurias ES dujų 
tinklui tiekiamos dujos, tarpvalstybinis 
tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir 
fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis. Dujų tiekimo koordinavimo 
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grupė informuojama apie šias 
konsultacijas ir jų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 171
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, prieigos 
prie strateginių ir komercinių 
tarpvalstybinių dujų saugyklų taisyklės ir 
fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

Or. en

Pakeitimas 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita, 
su Komisija ir su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, kad įsitikintų, jog jų 
planai ir priemonės yra tarpusavyje 
suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. 
Per tokias konsultacijas aptariami bent šie 
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tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita, 
su Komisija ir su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, kad įsitikintų, jog jų 
planai ir priemonės yra tarpusavyje 
suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu.
Per tokias konsultacijas aptariami bent šie 
klausimai: jungtys, tarpvalstybinis 
tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir 
fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
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koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita, 
su Komisija ir su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, kad įsitikintų, jog jų 
planai ir priemonės yra tarpusavyje 
suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. 
Per tokias konsultacijas aptariami bent šie 
klausimai: jungtys, tarpvalstybinis 
tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir 
fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 176
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita, 
su Komisija ir su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, kad įsitikintų, jog jų 
planai ir priemonės yra tarpusavyje 
suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. 
Per tokias konsultacijas aptariami bent šie 
klausimai: jungtys, tarpvalstybinis 
tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir 
fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

Or. en
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Pakeitimas 177
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, įtraukiant Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę, kad įsitikintų, jog jų 
planai ir priemonės yra tarpusavyje 
suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. 
Per tokias konsultacijas aptariami bent šie 
klausimai: jungtys, tarpvalstybinis 
tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir 
fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis.

Or. lt

Pakeitimas 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemonės yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai:
esamos ir ateityje būtinos jungtys, 
tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis 
dujų laikymas ir fizinis pajėgumas 
transportuoti dujas abiem kryptimis.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant pagerinti tiekimo saugumą, į prevencinį veiksmų planą ir į ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą taip pat reikėtų įtraukti ateities infrastruktūros projektus.

Pakeitimas 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Būtina aiškiau nurodyti, kokios galimybės teikti subsidijas, kurias viena šalis moka kitai toje 
pačioje srityje; oficialiai patvirtinti tokias subsidijas, kad dėl jų kiekvienai šaliai atskirai 
nereikėtų priimti sprendimų; paskirstyti išlaidas, atsirandančias dėl lankstumo ar taikant 
solidarumo principu grindžiamas atitinkamas priemones.

Pakeitimas 180
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklu
(ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra
(ACER), taip pat gali rekomenduoti 
parengti bendrą regioninio lygmens planą, 
kuriame būtų nustatyti regionai 
atsižvelgiant į užtikrinti dujų tiekimui 
svarbią infrastruktūrą.

Or. de

Pagrindimas

Jei būtų kuriami regionai, jie turi būti skirstomi atsižvelgiant į gamtinių dujų infrastruktūrą ir 
dujų srautus. Esami regionai (regioninės iniciatyvos), kuriuos iš pradžių nustatė reguliavimo 
institucijos, nepakankamai atitinka tiekimo saugumo reikalavimus.

Pakeitimas 181
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija, 
pasitarusi su Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G), 
reguliavimo institucijomis ir dujų 
įmonėmis, gali rekomenduoti, kokiu 
regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi 
informacija ir rengiamos konsultacijos. 
Komisija, pasikonsultavusi su ENTSO-G, 
reguliavimo institucijomis ir dujų
įmonėmis, taip pat gali rekomenduoti 
parengti bendrą regioninio lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išvardinti visus veikėjus, dalyvaujančius nustatant regionines bendradarbiavimo 
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sritis.

Pakeitimas 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija, 
pasitarusi su Dujų tiekimo koordinavimo 
grupe, gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, taip pat gali 
rekomenduoti parengti bendrą regioninio 
lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija 
gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos dujų

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

pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, taip pat gali 
rekomenduoti parengti bendrą regioninio 
lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 184
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės didina dujų laikymo 
pajėgumus. Komisija imasi reikiamų 
priemonių ir derasi dėl regioninių 
saugyklų, kurios ES teiktų strategines 
atsargas krizės metu, statybos projektų 
vykdymo su valstybėmis narėmis, kuriose 
tai įmanoma geologiniu požiūriu. 
Komisija tiesiogiai prižiūri, kaip 
naudojamos tose saugyklose laikomos 
dujos. Lėšos šių saugyklų statybai 
skiriamos iš Bendrijos biudžeto.

Or. ro

Pagrindimas

Gamtinių dujų saugyklos yra labai svarbios padėčiai energetikos krizių metu pagerinti. Šis 
pakeitimo variantas taikomas, jeigu lėšos šių saugyklų statybai būtų skiriamos iš Bendrijos 
biudžeto.
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Pakeitimas 185
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės didina dujų laikymo 
pajėgumus. Komisija imasi reikiamų 
priemonių ir derasi dėl regioninių 
saugyklų, kurios ES teiktų strategines 
atsargas krizės metu, statybos projektų 
vykdymo su valstybėmis narėmis, kuriose 
tai įmanoma geologiniu požiūriu. 
Projektams valdyti ir saugyklose laikomų 
dujų naudojimui kontroliuoti įsteigiami 
regioniniai valstybių narių komitetai. 
Pagal regionus suskirstytos valstybės 
narės, kurios naudotųsi tų saugyklų 
atsargomis, parūpina jų statybai 
reikalingas lėšas.

Or. ro

Pagrindimas

Gamtinių dujų saugyklos yra labai svarbios padėčiai energetikos krizių metu pagerinti. Šis 
pakeitimo variantas taikomas, jeigu lėšos šių saugyklų statybai būtų skiriamos iš valstybių 
narių biudžetų.

Pakeitimas 186
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, užuot rengusios atskirus 
nacionalinius planus arba kad juos 
papildytų, taip pat gali nuspręsti parengti 
bendrus regioninio lygmens planus.

4. Valstybės narės, užuot rengusios atskirus 
nacionalinius planus arba kad juos 
papildytų, taip pat gali nuspręsti parengti 
bendrus regioninio lygmens planus, 
kompetentingoms institucijoms pasirašant 
įpareigojantį susitarimą. Šiems bendriems 
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planams taikomos tos pačios nuostatos ir 
jie turi tokią pat juridinę galią kaip 
nacionaliniai planai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad (nacionalinės) kompetentingos institucijos, kaip ir kitos susijusios šalys,
būtų taip pat teisiškai įsipareigojusios imtis regioninių prevencinių veiksmų arba vykdyti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kaip ir patvirtinus nacionalinius planus.

Pakeitimas 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Susijusios kompetentingos institucijos, 
dėl su regioniniais interesais susijusių 
klausimų pasitarusios su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, gali tobulinti pagal 3 
ir 4 dalis parengtą jungtinį regioninio 
lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Nebus paprasta nustatyti regionų ribas siekiant rasti geriausią dujų tiekimo saugumo 
problemų sprendimo būdą. Tinklų vieta ir jų sujungimo lygio rodiklis tarp valstybių narių 
kinta, o energijos rinkų ribos ne visada sutampa su politinėmis šalių sienomis. Todėl reikėtų 
išsiaiškinti, kaip DTKG, pasitarusi su dujų pramonės atstovais, galėtų geriausiai apibrėžti 
šiuos regionus. Reikėtų paaiškinti, kaip rengiamas jungtinis regioninio lygmens planas.
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Pakeitimas 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Susijusios kompetentingos institucijos, 
dėl regioninių interesų pasitarusios su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, gali 
tobulinti pagal 3 ir 4 dalis parengtą 
jungtinį regioninio lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Nebus paprasta nustatyti regionų ribas siekiant rasti geriausią dujų tiekimo saugumo 
problemų sprendimo būdą. Tinklų vieta ir jų sujungimo lygio rodiklis tarp valstybių narių 
kinta, o energijos rinkų ribos ne visada sutampa su politinėmis šalių sienomis. Todėl reikėtų 
išsiaiškinti, kaip DTKG, pasitarusi su dujų pramonės atstovais, galėtų geriausiai apibrėžti 
šiuos regionus. Reikėtų paaiškinti, kaip rengiamas jungtinis regioninio lygmens planas.

Pakeitimas 189
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Susijusios kompetentingos institucijos, 
dėl regioninių interesų pasitarusios su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe, gali 
tobulinti pagal 3 ir 4 dalis parengtą 
jungtinį regioninio lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant jungtinį regioninio lygmens planą reikėtų atsižvelgti į regioninius interesus, kurie 
įeina į Dujų tiekimo koordinavimo grupės kompetenciją, kadangi ši grupė atstovauja visoms 
suinteresuotoms šalims.
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Pakeitimas 190
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) yra tinkamiausias diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
forumas. Todėl Dujų tiekimo koordinavimo grupę reikėtų įtraukti nustatant regionines 
bendradarbiavimo sritis.

Pakeitimas 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešose prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano versijose 
nepateikiama jokios slaptos informacijos. Slaptos informacijos perdavimas galėtų labai 
pakenkti sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi būti labai žalingas tiekimo 
saugumui (ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų derybinę galią derybose su 
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išorės gamintojais).

Pakeitimas 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešose prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano versijose 
nepateikiama jokios slaptos informacijos. Slaptos informacijos perdavimas galėtų labai 
pakenkti sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi būti labai žalingas tiekimo 
saugumui (ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų derybinę galią derybose su 
išorės gamintojais).

Pakeitimas 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
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atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 195
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio 
reglamento nuostatų ar kitų Bendrijos
teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti 
planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija konsultuojasi su ENTSO-
G, ACER, Dujų tiekimo koordinavimo 
grupe ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Jeigu Komisija mano, kad planas 
nepadėtų veiksmingai sumažinti rizikos 
arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Sąjungos teisės nuostatų, ji
rekomenduoja peržiūrėti planą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija gali pakeisti savo 
planą ir pranešti apie pakeistą planą 
Komisijai.

Jeigu per du mėnesius Komisija 
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planai rengiami atskirai kiekvienai 
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nacionalinės ar regioninės rinkos situacijai siekiant pasirengti dujų tiekimo sutrikimo 
atvejams. Komisijai neturėtų būti suteikiami itin platūs įgaliojimai vertinti šiuos planus ir 
nurodyti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms imtis kitokių veiksmų. Toks įgaliojimų 
perdavimas Komisijai neatitinka Direktyvos 2009/73/EB 5 ir 6 straipsnio nuostatų; pagal šią 
direktyvą valstybės narės vaidina svarbiausią vaidmenį užtikrinant dujų tiekimo saugumą.

Pakeitimas 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija, deramai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę,
mano, kad planas nepadėtų veiksmingai 
sumažinti rizikos ir poveikio vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka
Sąjungos plano arba kitų valstybių narių 
rizikos scenarijų ar planų, arba kad jis 
neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų 
Bendrijos teisės nuostatų, ji pareikalauja 
peržiūrėti planą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

Jeigu per du mėnesius Komisija 
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 

Jeigu per du mėnesius Komisija, pasitarusi 
su Dujų tiekimo koordinavimo grupe,
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
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sprendimą dienos. mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 198
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija, deramai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę,
mano, kad planas nepadėtų veiksmingai 
sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių 
rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių 
narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis 
neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų
Sąjungos teisės nuostatų, ji pareikalauja 
peržiūrėti planą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 

Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
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prašymą. prašymą.
Jeigu per du mėnesius Komisija 
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Jeigu per keturis mėnesius Komisija, 
pasitarusi su Dujų tiekimo koordinavimo 
grupe, nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Or. en

Pagrindimas

Numatytas laikotarpis yra per trumpas, kad per jį būtų galima įvykdyti Komisijos ir valstybės 
narės taikinimo procedūrą.

Pakeitimas 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos ir poveikio
vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis 
neatitinka kitų valstybių narių rizikos 
scenarijų ar planų arba kad jis neatitinka 
šio reglamento nuostatų ar kitų Sąjungos
teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti 
planą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei arba paaiškina Komisijai, kodėl 
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Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

Jeigu per du mėnesius Komisija 
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Jeigu per du mėnesius Komisija, pasitarusi 
su Dujų tiekimo koordinavimo grupe,
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos ir poveikio
vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis 
neatitinka kitų valstybių narių rizikos 
scenarijų ar planų arba kad jis neatitinka 
šio reglamento nuostatų ar kitų Sąjungos
teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti 
planą.
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Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

Per du mėnesius nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
planą ir praneša apie pakeistą planą 
Komisijai ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupei arba paaiškina Komisijai, kodėl 
nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju 
Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo 
prašymą.

Jeigu per du mėnesius Komisija 
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Jeigu per du mėnesius Komisija, pasitarusi 
su Dujų tiekimo koordinavimo grupe,
nusprendžia prašymo nekeisti arba 
neatšaukti, kompetentinga institucija 
patenkina Komisijos prašymą per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos 
sprendimą dienos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš suinteresuotų šalių (dujų pramonės atstovai, ENTSO-G, 
atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausiu diskusijų, dalijimosi patirtimi 
ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotomis šalimis aptarimo 
forumu. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su ja reikėtų reguliariai konsultuotis šiais klausimais.

Pakeitimas 201
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas neatitinka kitų 
valstybių narių rizikos scenarijų ar planų, ji
gali paraginti atitinkamas valstybes nares 
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kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio 
reglamento nuostatų ar kitų Bendrijos 
teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti 
planą.

suderinti savo planus.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimas Komisijai, kad ji galėtų reikalauti keisti prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus, yra per platus ir taip pažeidžiami EB sutarties 5 straipsnyje 
numatyti subsidiarumo ir proporcingumo principai. Priemonė turėtų būti švelnesnė, taigi 
Komisija turėtų būti įgaliota tik paraginti, kad valstybės narės suderintų savo planus.

Pakeitimas 202
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
dideliais pramoniniais vartotojais ir kitais 
ekonominiais veikėjais. Jeigu Komisija 
mano, kad planas nepadėtų veiksmingai 
sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių 
rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių 
narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis 
neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų
Sąjungos teisės nuostatų, ji pareikalauja 
peržiūrėti planą.

Or. en
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Pakeitimas 203
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. Dėl šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepadėtų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 
planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūrėti planą. Tačiau 
valstybės narės turi priimti galutinį 
sprendimą.  

Or. el

Pakeitimas 204
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės turi su dujų tiekimo 
saugumu susijusių įsipareigojimų teikti 
viešąsias paslaugas, kompetentingos 
institucijos juos paskelbia per 2 mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir 
prireikus atnaujina jau priimtus 
prevencinius ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planus.

Or. en
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Pagrindimas

Energetinis saugumas pagerėtų, jei prieiga prie dujų laikymo įrenginių būtų numatyta ES 
mastu. Naujiems rinkos dalyviams itin svarbi sąžininga prieiga prie laikymo įrenginių; taip 
visoje Europoje būtų skatinama konkurencija ir remiamas energijos tiekimo saugumas. 
Būtina siekti didesnio dujų laikymo politikos skaidrumo siekiant išvengti neabipusių 
susitarimų, kurie galėtų būti tolesnių protekcionistinių veiksmų priežastis. Palengvinus 
abipusę prieigą prie dujų pervežimo ir laikymo įrenginių padidėja tiekimo saugumas ir 
maksimaliai išnaudojama esama infrastruktūra.

Pakeitimas 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kompetentinga institucija, remdamasi 
atnaujintais su dujų tiekimo saugumu 
susijusiais rizikos vertinimais, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje, kas dveji metai 
peržiūri prevencinių veiksmų planus ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Or. it

Pagrindimas

Planus būtina atnaujinti taip pat atsižvelgiant į rizikos pasikeitimus.

Pakeitimas 206
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei valstybės narės turi su dujų 
tiekimo saugumu susijusių įsipareigojimų 
teikti viešąsias paslaugas, kompetentingos 
institucijos juos paskelbia per 2 mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir 
prireikus atnaujina jau priimtus 
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prevencinius ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo ir norint nedelsiant įgyvendinti trečiąjį paketą, itin svarbu gauti 
atsiliepimus apie ankstesnes dabartinių Įsipareigojimų teikti viešąsias paslaugas redakcijas.

Pakeitimas 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Susijusios kompetentingos institucijos, dėl 
regioninių interesų pasitarusios su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, gali tobulinti 
pagal 3 ir 4 dalis parengtą jungtinį 
regioninio lygmens planą.

Or. en

Pagrindimas

Nebus paprasta nustatyti regionų ribas siekiant rasti geriausią dujų tiekimo saugumo 
problemų sprendimo būdą. Tinklų vieta ir jų sujungimo lygio rodiklis tarp valstybių narių 
kinta, o energijos rinkų ribos ne visada sutampa su politinėmis šalių sienomis. Todėl reikėtų 
išsiaiškinti, kaip DTKG, pasitarusi su dujų pramonės atstovais, galėtų geriausiai apibrėžti 
šiuos regionus. Reikėtų paaiškinti, kaip rengiamas jungtinis regioninio lygmens planas.


