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Pakeitimas 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija:

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija:

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

a) priemonės dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti; tarp tokių priemonių yra bent 
šios priemonės: informacija apie tai, kaip 
planuojama atitikti apimtis ir pajėgumus, 
kurių, atsižvelgiant į rizikos ir poveikio 
vertinimą, reikia saugomiems vartotojams 
aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio 
laikotarpiais, dujų poreikio valdymo 
priemonės ir gamtinių dujų įmonėms ir 
kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti 
įpareigojimai.

(b) 8 straipsnyje nustatytas rizikos 
vertinimas.

b) 8 straipsnyje nustatyto rizikos ir 
poveikio vertinimo rezultatai.

(c) Prevencinės priemonės nustatytų rūšių 
rizikai mažinti.

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

Or. en

Pagrindimas

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Pakeitimas 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija:

1. Nacionalinio, regioninio ir Sąjungos 
lygmens prevencinių veiksmų plane 
pateikiama tokia informacija:

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

a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems 
infrastruktūros ir tiekimo standartams 
įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių 
priemonių yra bent šios priemonės:
informacija apie tai, kaip planuojama
atitikti apimtis ir pajėgumus, kurių,
atsižvelgiant į rizikos ir poveikio 
vertinimą, reikia saugomiems vartotojams 
aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio 
laikotarpiais, dujų poreikio valdymo 
priemonės ir gamtinių dujų įmonėms ir 
kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti 
įpareigojimai.

(b) 8 straipsnyje nustatytas rizikos 
vertinimas.

b) 8 straipsnyje nustatyto rizikos ir 
poveikio vertinimo rezultatai.

(c) Prevencinės priemonės nustatytų rūšių 
rizikai mažinti.

c) Prevencinės priemonės nustatytų rūšių 
rizikai mažinti.

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

d) Informacija apie atitinkamus su viešąja 
paslauga susijusius įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijai tenka svarbus vaidmuo Sąjungos lygmeniu koordinuojant ir padedant 
valstybėms narėms veikti nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Tačiau tuo pat metu turėtų 
būti aišku, kad trūkstant tinkamų priemonių Europos Komisija turėtų mėginti parengti 
Sąjungos lygmens prevencinį veiksmų planą.
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Pakeitimas 210
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija: 

1. Nacionalinio ar regioninio lygmens 
prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija:

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnio pakeitimo, pateikto pranešimo projekte, pataisymas (žr. 5.5 (naujas) straipsnio 
pakeitimą).

Pakeitimas 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Siekiant sumažinti riziką, jei nutrūktų tiekimas iš kurio nors šaltinio, būtina didinti tiekimo 
šaltinių įvairovę.
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Pakeitimas 212
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei valstybė narė taip nusprendžia, 
remiantis 8 straipsnyje nustatytu rizikos 
vertinimu, ji gali laikytis įsipareigojimų 
užtikrinti tiekimą vartotojams, 
prisijungusiems prie kitos dujų 
paskirstymo sistemos nei saugomi 
vartotojai, pvz., mokyklos ir ligoninės, su 
sąlyga, kad šie įsipareigojimai neturės 
įtakos jos pajėgumui užtikrinti tiekimą 
saugomiems vartotojams krizės atveju 
kaip nustatyta 7 straipsnyje.
Susidarius ekstremaliajai situacijai 
Sąjungoje ar regione, už dujų tiekimą 
šiems papildomiems vartotojams bus 
atsakingos tik atitinkamos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų svarstyti kartu su 2 ir 8 straipsnių pakeitimais. Sąvoka „saugomi 
vartotojai" tiesiogiai susijusi su valstybių narių solidarumo įsipareigojimais. Jei valstybė 
narė turi pajėgumų toliau užtikrinti tiekimą kitiems vartotojams, reikėtų leisti tai daryti (žr. 
2 ir 8 straipsnių pakeitimus) su sąlyga, kad atsakomybę už papildomus įsipareigojimus 
prisiima vien tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 213
Algirdas Saudargas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendradarbiavimo su kitomis 
valstybėmis narėmis rengiant regioninius 
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prevencinių veiksmų planus 
mechanizmai;

Or. en

Pakeitimas 214
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prevencinių veiksmų planas 
grindžiamas bendraisiais minimaliaisiais 
kriterijais, kuriuos nustato Komisija, taip 
užtikrindama vienodas veikimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prevencinių veiksmų planas, visų pirma 
6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros 
standartui įgyvendinti skirti veiksmai,
grindžiamas ENTSO-G rengiamu
dešimties metų tinklo plėtros planu ir jį
atitinka.

2. Prevencinių veiksmų planas turi atitikti
ENTSO-G rengiamą dešimties metų tinklo 
plėtros planą.

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 planai sudaromi 
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atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų 
juos peržiūrėti.

Pakeitimas 216
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prevencinių veiksmų planas, visų pirma 
6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros 
standartui įgyvendinti skirti veiksmai, 
grindžiamas ENTSO-G rengiamu dešimties 
metų tinklo plėtros planu ir jį atitinka.

2. Prevencinių veiksmų planas, visų pirma 
6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros 
standartui įgyvendinti skirti veiksmai, 
grindžiamas ENTSO-G rengiamu dešimties 
metų tinklo plėtros planu, jį atitinka ir yra 
privalomas sistemos operatoriams.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente reikėtų tiksliai apibrėžti, kaip kompetentingoji institucija gali užtikrinti, kad būtų 
laikomasi N-1 standarto. Paprastai kompetentingosios institucijos neturi galių priversti 
sistemos operatorius investuoti. Tai priklauso nuo nacionalinės teisės. Todėl reikėtų pridėti, 
kad prevencinių veiksmų plane nustatytos priemonės, skirtos infrastruktūros standartui 
vykdyti, sistemos operatoriams privalomos.

Pakeitimas 217
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į tam tikras valstybių narių 
ypatybes, poveikį vartotojams ir aplinkai.

Or. el
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Pakeitimas 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
remiamasi visų pirma rinkos priemonėmis 
vidaus saugumui užtikrinti ir 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
patvirtintų priemonių efektyvumą, jų 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad atsižvelgiant į ekonominio veiksmingumo kriterijus, 
pagrindinį uždavinį užtikrinti tiekimą reikia patikėti rinkai.

Pakeitimas 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir
poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai, taip pat į visus 
tarptautinius su šia sritimi susijusius 
pokyčius, visų pirma, svarbiausiose šalyse 
tiekėjose ir tranzito šalyse.

Or. en
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Pakeitimas 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai. Planas negali būti 
nepagrįsta ir neproporcinga našta rinkos 
dalyviams.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis liberalizuotos dujų rinkos principų ir bet kokį rizikos ir poveikio vertinimą 
grindžiančių principų, prevencinių veiksmų planas negali būti nepagrįsta ir neproporcinga 
našta rinkos dalyviams.

Pakeitimas 221
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tam, kad susidarius ekstremaliajai 
situacijai Sąjungoje veiksmai būtų 
efektyviai koordinuojami, Komisija 
užtikrina, kad nacionaliniai ar regioniniai 
prevencinių veiksmų planai vienas kitam 
neprieštarautų.

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnio pakeitimo, pateikto pranešimo projekte, pataisymas. Komisijai turėtų būti aiškiai 
priskiriama atsakomybė užtikrinti, kad visi planai būtų suderinami ir neprieštarautų vienas 
kitam, nes jie bus veiksmų pagrindu susidarius ekstremaliajai situacijai Sąjungoje.
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Pakeitimas 222
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 
3 metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per 
šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio 
dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Pakeitimas 223
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3 
metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 

1. Ne vėliau kaip iki [2016 m. kovo 31 d.;
penkeri metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
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infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas
dvidešimt metų. 

infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per dieną 
išskirtinai didelio poreikio metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą 
per dvidešimt metų. 

Or. en

Pakeitimas 224
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3
metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų. 

1. Ne vėliau kaip iki [2016 m. kovo 31 d.;
penkeri metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų. Per trejus metus nuo 
įsigaliojimo dienos turėtų būti skirtos 
svarbiausios investicijos; apie šias 
investicijas kompetentinga institucija 
turėtų pateikti ataskaitą Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 225
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3
metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų. 

1. Ne vėliau kaip iki [2013 m. kovo 31 d.; 
dveji metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija imasi būtinų 
veiksmų pagal 5 straipsnį siekdama 
užtikrinti, kad sutrikus didžiausios dujų 
tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į peržiūrėtą I priedą, būtina atitinkamai patikslinti 6 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 226
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3
metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 

1. Ne vėliau kaip iki [2017 m. kovo 31 d.; 
šešeri metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
įvykus sutrikimui didžiausiame dujų 
įleidimo į perdavimo sistemą punkte, 
turima infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi 
tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos saugomų vartotojų dujų poreikis 
per šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio 
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laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų. 

dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų. 

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma šių priemonių įgyvendinti per trejų metų terminą. Norint rimtai investuoti ir 
pasiekti N-1 standartą reikia mažiausiai penkerių - šešerių metų. 2009 m. sausio mėn, krizė 
parodė, kad srautai sutriko, nors dažnai naudojami keli lygiagretūs dujotiekiai, įleidimo į visą 
perdavimo sistemą punkte. 6 straipsnio 1 dalis gali nulemti, kad reikės nepaprastai daug 
investuoti į naujus pajėgumus, ir taip paveikti galutinių vartotojų kainas. N-1 taisyklėje turėtų 
atsispindėti tik saugomų vartotojų dujų poreikiai, kad būtų laikomasi nuoseklumo 
atsižvelgiant į 7 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą tiekimo standartą.

Pakeitimas 227
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3
metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų. 

1. Ne vėliau kaip iki [2017 m. kovo 31 d.; 
šešeri metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus srautui didžiausiame dujų 
įleidimo į perdavimo sistemą punkte, 
turima infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi 
tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos saugomų vartotojų dujų poreikis 
per dieną išskirtinai didelio dujų poreikio 
šalčiausiu metu, kuris, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt 
metų.

Or. en

Pagrindimas

Norint rimtai investuoti, ypač centrinėje, pietų ir rytų Europoje reikia mažiausiai penkerių -
šešerių metų. Apibrėžiant N-1 labiau tiktų kalbėti apie srautų nutrūkimą įleidimo į perdavimo 
sistemą punkte, nes taip nuosekliau atsižvelgiant į 7 straipsnyje apibrėžtu standartu; N-1 
taisyklėje turėtų atsispindėti tik saugomų vartotojų poreikiai. Infrastruktūra turi būti pajėgi tą 
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dieną, kai bus išskirtinai didelis dujų poreikis, o tiekimo standartas turi apimti ilgesnį didelio 
dujų poreikio laikotarpį.

Pakeitimas 228
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 
3 metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų. 

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 
3 metai nuo įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės arba atitinkamos gamtinių dujų 
įmonės užtikrina, kad sutrikus didžiausios 
dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, 
likusi infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti 
tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas 
dvidešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškumo remiantis daugiasluoksnės „iš apačios į viršų“ struktūros 
požiūriu (1. pramonė, 2. valstybės narės, 3. regioninės bendradarbiavimo institucijos, 4. 
aukščiausioji instancija, kurios prireikia susidarius ekstremaliajai situacijai, – ES).  Nutrūkus 
tiekimui, veiksmų galiausiai visgi turi imtis gamtinių dujų įmonės, nes joms priklauso 
transportavimo pajėgumai, dujų kiekiai ir informacija apie sunaudojamus kiekius. Šis 
požiūris veiksmingesnis ir ne toks biurokratinis, taip pat jis užtikrins, kad būtų laikomasi 
subsidiarumo principo.
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Pakeitimas 229
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.;
3 metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus didžiausios dujų tiekimo
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį 
dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų 
patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio 
teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties 
dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas
dvidešimt metų. 

1. Ne vėliau kaip iki [2016 m. kovo 31 d.;
penkeri metai nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
sutrikus bendros didžiausios dujų tiekimo 
infrastruktūros veikimui, likusi 
infrastruktūra (N-1) būtų techniškai pajėgi 
patenkinti visą dieninį apskaičiuoto 
rodiklio teritorijos dujų poreikį išskirtinai 
didelio dujų poreikio dieną, kuri, 
statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą 
per dvidešimt metų. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atsižvelgiant į naująjį priedą.

Pakeitimas 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kompetentingai institucijai paprašius, 
gali būti leidžiama nukrypti nuo N-1 
standarto, jei Komisija nusprendžia, kad 
tam tikroje valstybėje narėje standarto 
taikymas nėra tausus ekonominiu 
požiūriu.

Or. it
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Pagrindimas

 Ekonominiu požiūriu ne visos valstybės narės gali taikyti šį standartą. Reikėtų įtraukti 
leidžiančią nukrypti nuostatą, kad prireikus būtų galima ieškoti regioninio bendradarbiavimo 
būdų arba patvirtinti poreikio valdymo priemones.

Pakeitimas 231
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai kompetentinga institucija, 
atlikdama 8 straipsnyje apibrėžto rizikos ir 
poveikio vertinimą, vertina infrastruktūrą, 
ji taiko bendrus metodus, įskaitant N-1 
rodiklio apskaičiavimą, kaip apibrėžta 
šiame straipsnyje ir 1 priede. 

Or. en

Pagrindimas

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Pakeitimas 232
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
apskaičiavimas gali būti atliekamas
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regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

regioniniu lygmeniu. Apskaičiuodama N-1 
rodiklį kompetentinga institucija gali 5 
straipsnyje nurodytame prevencinių 
veiksmų plane įrodyti, kad tiekimo 
sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku 
kompensuotas taikant specialias 
priemones, įskaitant dujų poreikio 
valdymo priemones.

Or. en

Pagrindimas

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Pakeitimas 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
apskaičiavimas gali būti atliekamas
regioniniu lygmeniu. Apskaičiuodama N-1 
rodiklį kompetentinga institucija gali 5 
straipsnyje nurodytame prevencinių 
veiksmų plane įrodyti, kad tiekimo 
sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku 
kompensuotas taikant specialias 
priemones, įskaitant dujų poreikio 
valdymo priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas 234
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
apskaičiavimas gali būti atliekamas
regioniniu lygmeniu. Apskaičiuodama N-1 
rodiklį kompetentinga institucija gali 5 
straipsnyje nurodytame prevencinių 
veiksmų plane įrodyti, kad tiekimo 
sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku 
kompensuotas taikant specialias 
priemones, įskaitant dujų poreikio 
valdymo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Pakeitimas 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
apskaičiavimas gali būti atliekamas
regioniniu lygmeniu. Apskaičiuodama N-1 
rodiklį kompetentinga institucija gali 5 
straipsnyje nurodytame prevencinių 
veiksmų plane įrodyti, kad tiekimo 
sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku 
kompensuotas taikant specialias 
priemones, įskaitant dujų poreikio 
valdymo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
apskaičiavimas gali būti atliekamas
regioniniu lygmeniu. Apskaičiuodama N-1 
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pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

rodiklį kompetentinga institucija gali 5 
straipsnyje nurodytame prevencinių 
veiksmų plane įrodyti, kad tiekimo 
sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku 
kompensuotas taikant specialias 
priemones, įskaitant dujų poreikio 
valdymo priemones.

Or. en

Pagrindimas

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Pakeitimas 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 8 straipsnyje nurodytame 
rizikos vertinime, 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane ir 
atsižvelgdama į ekonominį investicijų
efektyvumą įrodo, kad tiekimo sutrikimas 
gali būti pakankamai ir laiku kompensuotas 
taikant specialias priemones, įskaitant
dujų poreikio valdymo priemones 

Or. en
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Pagrindimas

Dėl šio reglamento kai kuriose valstybėse narėse gali prireikti labai daug investuoti į naujus 
pajėgumus; dėl to atsiras didelių išlaidų ir žymiai pakis galutinių vartotojų dujų kainos.

Pakeitimas 238
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 8 straipsnyje nurodytame 
rizikos vertinime ir 5 straipsnyje 
nurodytame prevencinių veiksmų plane 
įrodo, kad tiekimo sutrikimas gali būti 
pakankamai ir laiku kompensuotas taikant 
specialias priemones, įskaitant dujų 
poreikio valdymo priemones

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms sudaryti galimybę lanksčiai reaguoti į tiekimo krizę, atsižvelgiant į 
jų aplinkybes; dėl šios priežasties nereikėtų apriboti šios dalies taikymo srities tik poreikio 
valdymo priemonėmis, jei rizikos vertinime ir prevencinių veiksmų planuose tinkamai 
įrodoma, kad kitos priemonės turės tokį patį poveikį siekiant N-1 standarto.

Pakeitimas 239
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
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Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones.

Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant rinka 
grindžiamas dujų poreikio valdymo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų leidžiama taikyti bet kokias poreikio valdymo priemones, būtų galima laikyti, kad N-1 
kriterijų reikia įvykdyti privalomai mažinant poreikį (sumažinus tiekimą). Tačiau būtent to ir 
siekiama išvengti šiame reglamente numatytomis infrastruktūros ir tiekimo priemonėmis.

Pakeitimas 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant 
I priede aprašytą metodiką. Ją taikant 
reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir
faktinius dujų srautus, taip pat į esamus
gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede 
nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija
prireikus padidinama iki atitinkamo 
regioninio lygmens. 

3. N-1 rodiklis apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą metodiką. Ją taikant reikėtų 
atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir 
perdavimo infrastruktūros pajėgumus 
transportuoti dujas iš gamintojų, SGD 
terminalų ir saugyklų. I priede nurodytą 
apskaičiuoto rodiklio teritoriją nustato 
kompetentinga institucija 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis ir prireikus ji
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens.

Or. en

Pagrindimas

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
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should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant 
I priede aprašytą metodiką. Ją taikant 
reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir 
faktinius dujų srautus, taip pat į esamus 
gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede 
nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija 
prireikus padidinama iki atitinkamo 
regioninio lygmens. 

3. N-1 rodiklis apskaičiuojamas taikant 
I priede aprašytą metodiką. I priede 
nurodytą apskaičiuoto rodiklio teritoriją 
nustato kompetentinga institucija 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis ir prireikus ji
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens. 

Or. en

Pagrindimas

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Pakeitimas 242
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant 
I priede aprašytą metodiką. Ją taikant 
reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir 
faktinius dujų srautus, taip pat į esamus 
gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede 
nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija 
prireikus padidinama iki atitinkamo 
regioninio lygmens. 

3. N-1 rodiklis apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą metodiką. I priede 
nurodytą apskaičiuoto rodiklio teritoriją 
nustato kompetentinga institucija 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis ir prireikus ji
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens. 

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 planai sudaromi 
atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti 
peržiūrimi.

Pakeitimas 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant 
I priede aprašytą metodiką. Ją taikant 
reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir 
faktinius dujų srautus, taip pat į esamus 
gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede 
nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija 
prireikus padidinama iki atitinkamo 
regioninio lygmens. 

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą rodiklį. I priede nurodytą 
apskaičiuoto rodiklio teritoriją nustato 
kompetentinga institucija 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis ir prireikus ji
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens. 
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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 planai sudaromi 
atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti 
peržiūrimi.

Pakeitimas 244
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant 
I priede aprašytą metodiką. Ją taikant 
reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir 
faktinius dujų srautus, taip pat į esamus 
gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede 
nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija 
prireikus padidinama iki atitinkamo 
regioninio lygmens. 

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą rodiklį. I priede nurodytą 
apskaičiuoto rodiklio teritoriją nustato 
kompetentinga institucija 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis ir prireikus ji
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens. 

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o 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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Siekiant 
užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti peržiūrimi. Gali būti sudaromi ir panašūs 
regioninio lygmens planai.
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Pakeitimas 245
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą metodiką. Ją taikant reikėtų 
atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius 
dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir 
laikymo pajėgumus. I priede nurodyta 
apskaičiuoto rodiklio teritorija prireikus 
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens. 

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą metodiką. Ją taikant reikėtų 
atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius 
dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir 
laikymo pajėgumus. I priede nurodyta 
apskaičiuoto rodiklio teritorija prireikus 
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens atsižvelgiant į regioninius 
ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 246
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei nėra prieigos prie ES dujų tinklų ir 
yra priklausomybė nuo vieno dujų tiekėjo, 
laikoma, kad neatitinkama N-1 standarto.

Or. en

Pakeitimas 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 

4. Kiekviena kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis, praneša 
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standarto nesilaikymą. Komisijai apie N-1 rodiklio skaičiavimo 
rezultatus, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

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

Pakeitimas 248
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 
standarto nesilaikymą.

4. Kiekviena kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis, praneša 
Komisijai apie N-1 rodiklio skaičiavimo 
rezultatus, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

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. Reglamento projekte reikia iš naujo nustatyti šį 
principą.

Pakeitimas 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 

4. Kiekviena kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis, praneša 
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standarto nesilaikymą. Komisijai apie N-1 rodiklio skaičiavimo 
rezultatus, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

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. Reglamento projekte reikia iš naujo nustatyti šį 
principą.

Pakeitimas 250
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 
standarto nesilaikymą.

4. Kiekviena kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis, praneša 
Komisijai apie N-1 rodiklio skaičiavimo 
rezultatus, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

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

Pakeitimas 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga institucija 4. Kiekviena kompetentinga institucija, 



PE438.231v01-00 30/91 AM\801978LT.doc

LT

nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 
standarto nesilaikymą.

pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmonėmis, praneša 
Komisijai apie N-1 rodiklio skaičiavimo 
rezultatus, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

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. Reglamento projekte reikia iš naujo nustatyti šį 
principą.

Pakeitimas 252
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Susijusios valstybės narės, 
kompetentingos institucijos ir reguliavimo 
institucijos, jeigu jos nėra kompetentingos 
institucijos, turi glaudžiai bendradarbiauti 
ankstyvuoju etapu, kai reikia naujų 
tarpvalstybinių jungčių arba kai reikia 
išplėsti esamas jungtis.

Or. en

Pakeitimas 253
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija ir nacionalinės valdžios 
institucijos suderina savo veiksmus 
dabartinių dujų tiekimo šaltinių ir 
maršrutų diversifikavimo projektų 
pradžios ir vykdymo klausimais, 
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siekdamos pagerinti esamą infrastruktūrą 
ir taip sudaryti galimybes taikyti N-1 
standartą kilus krizei.   

Or. ro

Pagrindimas

Dujų tiekimo maršrutų ir šaltinių diversifikavimo projektai yra didžiausi energijos tiekimo 
saugumo prioritetai.    Valstybių narių solidarumas turi būti svarbesnis už nacionalinius 
interesus.

Pakeitimas 254
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Jei tai būtina remiantis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos 
analizę, per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina reikalingą
fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, 
visų pirma esant ekstremaliosioms 
situacijoms. Per tą trejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius, 
remdamasis pagal 8 straipsnį atliktu 
rizikos ir poveikio vertinimu, taip pat 
atsižvelgdamas į techninį pagrįstumą ir 
išlaidų bei naudos rinkai analizę,
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en
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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 planai sudaromi 
atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti 
peržiūrimi.

Pakeitimas 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Jei tai būtina remiantis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos 
analizę, per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina reikalingą
fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, 
visų pirma esant ekstremaliosioms 
situacijoms. Per tą trejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius, 
remdamasis pagal 8 straipsnį atliktu 
rizikos ir poveikio vertinimu, taip pat 
atsižvelgdamas į techninį pagrįstumą ir 
sąnaudų bei naudos analizę, pertvarko 
visos perdavimo sistemos veikimą, kad 
dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės 
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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 planai sudaromi 
atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti 
peržiūrimi.

Pakeitimas 256
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Jei tai būtina remiantis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos 
analizę, per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina reikalingą
fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, 
visų pirma esant ekstremaliosioms 
situacijoms. Per tą trejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius, 
remdamasis pagal 8 straipsnį atliktu 
rizikos ir poveikio vertinimu, taip pat 
atsižvelgdamas į techninį pagrįstumą ir 
sąnaudų bei naudos analizę, pertvarko 
visos perdavimo sistemos veikimą, kad 
dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama užtikrinti reikalingą fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, pirma neįvertinus, ar tai įmanoma techniniu ir (arba) ekonominiu 
požiūriais arba tinkama konkrečiomis sąlygomis. Reglamento projekte numačius išimties 
tvarką einama teisingu keliu , tačiau pagal ją neužtikrinama pakankamai aiški sistema.
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Pakeitimas 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Jei tai būtina remiantis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos 
analizę, per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina reikalingą
fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, 
visų pirma esant ekstremaliosioms 
situacijoms. Per tą trejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius, 
remdamasis pagal 8 straipsnį atliktu 
rizikos ir poveikio vertinimu, taip pat 
atsižvelgdamas į techninį pagrįstumą ir 
sąnaudų bei naudos analizę, pertvarko 
visos perdavimo sistemos veikimą, kad 
dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama užtikrinti reikalingą fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, pirma neįvertinus, ar tai įmanoma techniniu ir (arba) ekonominiu 
požiūriais arba tinkama konkrečiomis sąlygomis. Reglamento projekte numačius išimties 
tvarką einama teisingu keliu , tačiau pagal ją neužtikrinama pakankamai aiški sistema.
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Pakeitimas 258
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Jei tai būtina remiantis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos 
analizę, per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį 
fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, 
visų pirma esant ekstremaliosioms 
situacijoms. Pasikeitus aplinkybėms, 
vertinimas gali būti peržiūrėtas. Per tą 
trejų metų laikotarpį dujų perdavimo 
sistemos operatorius, remdamasis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgdamas į 
techninį pagrįstumą ir sąnaudų bei 
naudos analizę, pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, pirma neįvertinus, ar tai įmanoma techniniu ir (arba) ekonominiu 
požiūriais. Siekiant išvengti nereikalingų sąnaudų, kurios tektų galutiniams vartotojams, 
pirma reikia atlikti rizikos ir poveikio vertinimą. Dvejų metų termino gali būti laikomasi tik 
tada, jeigu reikia atlikti tik nedidelius infrastruktūros pakeitimus. Didesniems pakeitimams 
atlikti (pvz., įdiegti naują slėgio didinimo įrenginį) reikia daugiau laiko.
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Pakeitimas 259
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Jei tai būtina remiantis pagal 
8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio 
vertinimu, taip pat atsižvelgus į techninio 
pagrįstumo ir visų sąnaudų bei naudos 
analizę, per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį 
fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų tiekimo saugumas. 
Pasikeitus aplinkybėms, vertinimas gali 
būti peržiūrėtas. Per tą trejų metų
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius, remdamasis pagal 8 straipsnį 
atliktu rizikos ir poveikio vertinimu, jei 
reikia, taip pat atsižvelgdamas į techninį 
pagrįstumą ir į visas sąnaudas bei naudą,
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, pirma neįvertinus, ar tai įmanoma techniniu ir (arba) ekonominiu 
požiūriais konkrečiu atveju. Prieš tai reikia atlikti rizikos ir poveikio vertinimą, siekiant 
išvengti nereikalingų sąnaudų, kurios tektų galutiniams vartotojams. Užtikrinti nuolatinį fizinį 
pajėgumą per dvejų metų laikotarpį galima tik tuomet, jei reikia tik nedidelių infrastruktūros 
pakeitimų. Didesniems pakeitimams atlikti reikės daugiau laiko.
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Pakeitimas 260
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Jeigu infrastruktūra jau yra, 
kiekviena valstybė narė turėtų atlikti 
investicijų, skirtų dujų transportavimui 
priešinga kryptimi užtikrinti, ekonominės 
naudos analizę, kuri sudarytų išlaidų 
paskirstymo mechanizmo pagrindą. Taip 
pat reikėtų atsižvelgti į pasirašytas 
ilgalaikio tiekimo sutartis, kuriose 
numatytos specialios pasienio dujų 
apskaitos stotys. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

Or. en
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Pakeitimas 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, kurios laikomos 
svarbiausiomis siekiant užtikrinti tiekimo 
saugumą ir atsižvelgiant į galimos rizikos, 
susijusios su infrastruktūros objektais, 
kuriais importuojamos dujos iš trečiųjų 
šalių, poveikio vertinimą, išskyrus atvejus, 
kai kompetentingos institucijos prašymu 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en

Pakeitimas 262
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 1a.

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus,
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, kai, 
atsižvelgdama į kompetentingos 
nacionalinės institucijos pasiūlymą,
Komisija nustato, kad, užtikrinus 
dvikryptį dujų transportavimą šiomis 
jungtimis, valstybės (-ių) narės (-ių) 
tiekimo saugumas itin padidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. hu

Pagrindimas

Ne visų jungčių atveju dujų transportavimas abiem kryptimis padeda padidinti tiekimo 
saugumą. Taigi Komisija, atsižvelgdama į nacionalinių valdžios institucijų pasiūlymą, turėtų 
nustatyti, kurios jungtys, jei jose būtų užtikrinamas transportavimas abiem kryptimis, duotų 
didelės papildomos naudos.  

Pakeitimas 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 

5. Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai, atsižvelgdami į išankstinę 
sąnaudų ir naudos analizę, užtikrina 
nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti 
dujas abiem kryptimis tose jungtyse, 
kuriose, užtikrinus pajėgumą transportuoti 
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pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

dujas abiem kryptimis, kurios nors 
valstybės narės tiekimo saugumas padidės
Dujų transportavimo abiem kryptimis 
pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis 
ekonomiškumo principo ir atsižvelgiant 
bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje 
nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti.
Jei kitoms perdavimo sistemos dalims 
reikia papildomų investicijų, 7 straipsnis 
taip pat taikomas ir šioms investicijoms.
Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad, jei padėtis pasikeičia, reguliariai 
peržiūrimas jungčių įvertinimas, visų 
pirma atnaujinant nacionalinį 
prevencinių veiksmų planą.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse užtikrinimas 
susijęs su didelėmis investicijomis. Taigi turėtų būti užtikrinama, kad infrastruktūra būtų 
keičiama bet kokiu atveju vadovaujantis sąnaudų ir naudos analize.

Pakeitimas 264
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 

5. Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Dujų 
transportavimo abiem kryptimis pajėgumo 
lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo 
principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, 
kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam 
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atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

tiekimo standartui įgyvendinti. 
Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina, kad, jei padėtis pasikeičia, 
reguliariai peržiūrimas jungčių 
įvertinimas, visų pirma atnaujinant 
nacionalinį prevencinių veiksmų planą.

Or. en

Pakeitimas 265
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus 5a 
dalyje nustatytus atvejus. Prievolė įrengti 
dujų transportavimo abiem kryptimis 
pajėgumus netaikoma vamzdynams, 
sujungtiems su gamybos šaltiniais, SGD 
įrenginiais, arba sujungimo su 
paskirstymo tinklais taškams, arba tais 
atvejais, kai dėl ribotos dujų kokybės dujų 
transportavimas abiem kryptimis 
neįmanomas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. en
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Pagrindimas

Bendras nekonkretus Komisijos pasiūlyme nustatytas reikalavimas užtikrinti dvikryptį dujų 
transportavimą visomis jungtimis turėtų būti išdėstytas aiškiau. Pakeitime paaiškinama, kad 
yra jungčių, kurios, jei būtų užtikrinamas dvikryptis transportavimas, nepadėtų padidinti 
tiekimo saugumo arba kad techniškai to padaryti būtų neįmanoma, taigi pasiūlymo taikymo 
sritis neturėtų jų apimti.

Pakeitimas 266
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis jungtyse, kuriose, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, valstybių narių tiekimo 
saugumas padidės ir bus įmanomas 
ekonominiu požiūriu. Kompetentingos 
institucijos prašymu Komisija pateikia 
atitinkamą nuomonę, tačiau prieš tai turi 
būti pateikiama techninio 
įgyvendinamumo ir sąnaudų ir naudos 
analizė. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi už dujų tiekimo saugumą visų pirma atsakingos įmonės ir valstybės narės, jos iš 
esmės turėtų išlaikyti galimybę laisvai nuspręsti, kokiomis priemonėmis sieks standarto N-1.
Bendrą įpareigojimą užtikrinti pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse 
reikėtų atmesti dėl priežasčių, susijusių su efektyvumu ir sąnaudomis. Prieš priimant 
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sprendimą užtikrinti transportavimą abiem kryptimis turėtų būti atliekami specialūs techninio 
įgyvendinamumo tyrimai ir sąnaudų ir naudos analizė.

Pakeitimas 267
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

5. Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis tose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės, visų pirma 
jei tai vamzdynai, sujungti su gamybos 
šaltiniais, SGD įrenginiais, arba 
sujungimo su paskirstymo tinklais taškai, 
arba tais atvejais, kai dėl ribotos dujų 
kokybės dujų transportavimas abiem 
kryptimis neįmanomas. Dujų 
transportavimo abiem kryptimis pajėgumo 
lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo 
principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, 
kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam 
tiekimo standartui įgyvendinti. 
Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina, kad, jei padėtis pasikeičia, 
reguliariai peržiūrimas jungčių 
įvertinimas, visų pirma atnaujinant 
nacionalinį prevencinių veiksmų planą.

Or. en
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Pakeitimas 268
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu,
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo 
standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

5. Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo. 
Atitinkamame vertinime taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, kurie nėra vien 
tik ekonominiai, pvz., į tiekimo saugumą 
ir indėlį į vidaus rinką. Pajėgumas negali 
būti mažesnis kaip 10 % kiekvienos šalies 
įleidžiamo kiekio.

Or. es

Pagrindimas

Nors pagrindinis kriterijus investuojant turėtų būti rinka, tačiau yra įrenginių, kurių statyba 
gali būti pateisinama kriterijais, kurie nėra vien tik ekonominiai, pvz., tiekimo saugumas ir 
rinkos padėtis.
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Pakeitimas 269
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

5. Nepažeidžiant 5a dalies nuostatų per 
dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, jei tai ne 
vamzdynai, sujungti su gamybos 
šaltiniais, SGD įrenginiais, arba 
sujungimo su paskirstymo tinklais taškai, 
arba tais atvejais, kai dėl ribotos dujų 
kokybės dujų transportavimas abiem 
kryptimis neįmanomas. Dujų
transportavimo abiem kryptimis pajėgumo 
lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo 
principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, 
kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam 
tiekimo standartui įgyvendinti. Per tą dvejų 
metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
galėtų būti transportuojamos abiem 
kryptimis.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais investicijos į dvikryptį dujų transportavimą gali nepadėti padidinti 
tiekimo saugumo arba būti neproporcingos. Taigi tiekimo saugomo padidėjimas turėtų būti 
būtina išankstinė sąlyga siekiant investuoti į perdavimo infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, 
rizikos vertinimas būtinas siekiant užtikrinti, kad taikant nuostatas dėl infrastruktūros 
standartų nebūtų investuojama neracionaliai arba ekonominiu požiūriu netinkamai.
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Pakeitimas 270
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Atlikus sąnaudų ir naudos analizę, per 
trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstybės narės 
tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus 
aplinkybėms, toks sprendimas gali būti 
peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti 
transportuojamos abiem kryptimis.

Or. xm

Pagrindimas

Siūlomas dvejų metų laikotarpis nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos siekiant užtikrinti 
nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis yra trumpas. Be to, kiekviena 
valstybė narė, atsižvelgdama į esamą infrastruktūrą, turėtų atlikti investicijų į transportavimą 
abiem kryptimis sąnaudų ir naudos analizę. Siekiant susitarti dėl išlaidų paskirstymo 
mechanizmo, šios analizės rezultatus turėtų aptarti suinteresuotieji subjektai.
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Pakeitimas 271
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kompetentinga institucija gali prašyti 
Komisijos pateikti sprendimą, pagal kurį 
tam tikrai jungčiai nebūtų taikomas 5 
dalyje nurodytas įpareigojimas užtikrinti 
dujų transportavimą abiem kryptimis. 
Komisija padaro išimtį, jei užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis atitinkamų valstybių narių 
tiekimo saugumas nepadidėtų arba jeigu 
investicijų sąnaudos būtų daug didesnės 
už būsimą naudą minėtųjų valstybių narių 
tiekimo saugumui. Komisija kuo labiau 
atsižvelgia į kompetentingos institucijos 
atliktą rizikos įvertinimą, kaip nurodyta 8 
straipsnio 1 dalyje. Pasikeitus 
aplinkybėms, tokie sprendimai gali būti 
peržiūrėti.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais investicijos į dvikryptį dujų transportavimą gali nepadėti padidinti 
tiekimo saugumo arba būti neproporcingos. Taigi tiekimo saugomo padidėjimas turėtų būti 
būtina išankstinė sąlyga siekiant investuoti į perdavimo infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, 
rizikos vertinimas būtinas siekiant užtikrinti, kad taikant nuostatas dėl infrastruktūros 
standartų nebūtų investuojama neracionaliai arba ekonominiu požiūriu netinkamai.

Pakeitimas 272
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei užtikrinus pajėgumą transportuoti 
dujas abiem kryptimis atitinkamų 
valstybių narių tiekimo saugumas 
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nepadidėtų arba jeigu investicijų 
sąnaudos būtų daug didesnės už būsimą 
naudą minėtųjų valstybių narių tiekimo 
saugumui, įpareigojimas užtikrinti 
nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti 
dujas abiem kryptimis netaikomas. 
Komisija kuo labiau atsižvelgia į 
kompetentingos institucijos atliktą rizikos 
įvertinimą, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 
dalyje. Pasikeitus aplinkybėms, tokie 
sprendimai gali būti peržiūrėti.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais investicijos į dvikryptį dujų transportavimą gali nepadėti padidinti 
tiekimo saugumo arba būti neproporcingos. Taigi tiekimo saugomo padidėjimas turėtų būti 
būtina išankstinė sąlyga siekiant investuoti į perdavimo infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, 
rizikos vertinimas būtinas siekiant užtikrinti, kad taikant nuostatas dėl infrastruktūros 
standartų nebūtų investuojama neracionaliai arba ekonominiu požiūriu netinkamai.

Pakeitimas 273
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija prižiūri infrastruktūros, kuri 
itin prisideda prie tiekimo saugumo, 
statybą.  Jeigu vėluojama nepagrįstai, ji 
patvirtina atitinkamas priemones.

Or. es

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama tokiems įrenginiams, kurie itin prisideda prie tiekimo saugumo 
ir kurie reikalingi, kad būtų pasiektas 10 % tinklų sujungimo pajėgumas. Jų statybą turi 
prižiūrėti EK, kuri galėtų imtis iniciatyvos, jei būtų nepagrįstai vėluojama.
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Pakeitimas 274
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad nauja 
perdavimo infrastruktūra garantuotų 
tiekimo saugumą, t. y. kad joje būtų 
pakankamai dujų įleidimo ir išleidimo 
taškų ir kad ji padėtų kurti tinkamai 
sujungtą infrastruktūrą. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
naudojantis nacionaliniais dujų įleidimo 
pajėgumais ir perdavimo tinklais 
nacionaliniai dujų srautai būtų pritaikomi 
tam atvejui, jeigu būtų suardyta dujų 
tiekimo infrastruktūra, kad būtų 
šalinamos vidinės kliūtys ir padedama
kurti tinkamai sujungtą infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti tiekimo saugumą reikia ne tik tiekti tokį dujų kiekį, kuris galėtų patenkinti 
bendrą dujų poreikį apskaičiuoto rodiklio teritorijoje naudojantis turima infrastruktūra, bet ir 
siekti, kad nacionalinių tinklų vidiniai srautai kistų atsižvelgiant į tai, kuris įleidimo taškas 
neveikia, ir taip būtų patenkinamas dujų poreikis.

Pakeitimas 275
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo 
išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios 
valstybės narės, visų susijusių valstybių 
narių nacionalinės reguliavimo institucijos 
kartu priima sprendimą dėl išlaidų 
paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) 
Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus arba jų 
apskaičiavimo metodiką sukuria tinkamas 
paskatas ir atsižvelgia į visas išlaidas, 
susijusias su veiksmingu infrastruktūros 
standarto laikymusi, ir į nuolatinio fizinio 
pajėgumo transportuoti dujas abiem 
kryptimis užtikrinimo išlaidas ir netaiko 
šioms išlaidoms efektyvumo etalonų. Jeigu 
išlaidų patiria kelios valstybės narės arba 
viena valstybė narė, kitai valstybei narei 
atnešdama išskirtinės naudos, visų 



PE438.231v01-00 50/91 AM\801978LT.doc

LT

susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 
straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytame reglamente nepakankamai aptariamas svarbus proceso dėl bendro finansavimo 
klausimas, investicijų finansavimas ir infrastruktūros valdytojų išlaidų padengimas. Nors 10, 
11 konstatuojamose dalyse ir 6 straipsnio 7 dalyje sprendžiami šie klausimai, jie yra pernelyg 
neaiškūs, ir jais labiau parodomi ketinimus nurodantys pareiškimai, o ne konkretūs 
sprendimai.

Pakeitimas 276
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas.
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
prieš priimant bet kokį sprendimą dėl 
investicijų, visų susijusių valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos kartu 
priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma ta pati tvarka, jei dėl vienoje 
valstybėje narėje patirtų išlaidų vienoje ar 
keliose valstybėse narėse sustiprėja 
tiekimo saugumas. Bet kurį sprendimą dėl 
investicijų, susijusį su jo išlaidomis ir jų 
paskirstymu, turi patvirtinti atitinkamos 
nacionalinės reguliavimo institucijos.  
Turi būti atsižvelgiama į investicijos 
teikiamos naudos, užtikrinant tiekimo 
saugumą, dalį, kurią gauna kiekviena 
valstybė narė.
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Or. en

Pakeitimas 277
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
sukuria tinkamas paskatas ir, pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 dalį 
tvirtindamos tarifus arba jų metodiką,
atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo 
išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo 
transportuoti dujas abiem kryptimis 
užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria 
kelios valstybės narės arba viena valstybė 
narė, kitai valstybei narei atnešdama 
naudos, prieš priimant bet kokį sprendimą 
dėl investicijų, visų susijusių valstybių 
narių nacionalinės reguliavimo institucijos 
kartu priima sprendimą dėl išlaidų 
paskirstymo. Bet kokį tokį sprendimą dėl 
investicijų tvirtina nacionalinė 
reguliavimo institucija, atsižvelgdama į 
dėl jo patiriamas išlaidas ir tokių išlaidų 
paskirstymą tarp visų susijusių 
nacionalinių reguliavimo institucijų. 
Paskirstant išlaidas tarp valstybių narių 
atsižvelgiama į investicijos teikiamos 
naudos, užtikrinant tiekimo saugumą, 
dalį, kurią gauna kiekviena valstybė narė.
Taikoma Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 
straipsnio 1 dalis.

Or. en
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Pakeitimas 278
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-
1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo 
išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios 
valstybės narės, visų susijusių valstybių 
narių nacionalinės reguliavimo institucijos 
kartu priima sprendimą dėl išlaidų 
paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) 
Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į veiksmingai patirtas išlaidas, 
susijusias su priemonėmis, nustatytomis 
priėmus šį reglamentą. Jeigu investicijos 
paveikia kelias valstybes nares, visų 
susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl veiksmingai patirtų išlaidų 
paskirstymo vienoje ar keliose valstybėse 
narėse. Taikoma Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 8 straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio reglamento kai kuriose valstybėse narėse gali prireikti labai daug investuoti į naujus 
pajėgumus, dėl to atsiras didelių išlaidų ir žymiai pakis galutinių vartotojų dujų kainos. Be to, 
regioniniu požiūriu reglamento projektu nepakankamai aiškiai nurodoma, kaip 
reglamentavimo sistemoje bus svarstomas investavimo išlaidų paskirstymo regioniniu 
pagrindu klausimas.

Pakeitimas 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-
1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo 
išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios 
valstybės narės, visų susijusių valstybių 

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į veiksmingai patirtas išlaidas, 
susijusias su priemonėmis, nustatytomis 
priėmus šį reglamentą. Jeigu investicijos 
paveikia kelias valstybes nares, visų 
susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl veiksmingai patirtų išlaidų 
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narių nacionalinės reguliavimo institucijos 
kartu priima sprendimą dėl išlaidų 
paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) 
Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

paskirstymo vienoje ar keliose valstybėse 
narėse. Taikoma Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 8 straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio reglamento kai kuriose valstybėse narėse gali prireikti labai daug investuoti į naujus 
pajėgumus; dėl to atsiras didelių išlaidų ir žymiai pakis galutinių vartotojų dujų kainos. Be to, 
regioniniu požiūriu reglamento projektu nepakankamai aiškiai nurodoma, kaip 
reglamentavimo sistemoje bus svarstomas investavimo išlaidų paskirstymo regioniniu 
pagrindu klausimas.

Pakeitimas 280
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, skaidriu ir 
išsamiu būdu, aiškiai ir suprantamai 
nurodydamos patirtas išlaidas, deramai
atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo 
išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo 
transportuoti dujas abiem kryptimis 
užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria 
kelios valstybės narės, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra, visų susijusių valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos kartu 
priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo.
Taikoma Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 
straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos, patirtos siekiant įgyvendinti tiekimo saugumo ir infrastruktūros standartus, 
įtraukiamos į nacionalinius ir tarpvalstybinius tarifus kuo skaidresniu ir aiškesniu būdu.
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Išlaidos turėtų būti sąžiningai paskirstytos šias priemones įgyvendinančioms ir jomis 
besinaudojančioms sistemoms.

Pakeitimas 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, skaidriu ir 
išsamiu būdu, aiškiai ir suprantamai 
nurodydamos patirtas išlaidas, deramai
atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo 
išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo 
transportuoti dujas abiem kryptimis 
užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria 
kelios valstybės narės, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra, visų susijusių valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos kartu 
priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo.
Taikoma Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 
straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos, patirtos siekiant įgyvendinti tiekimo saugumo ir infrastruktūros standartus, 
įtraukiamos į nacionalinius ir tarpvalstybinius tarifus kuo skaidresniu ir aiškesniu būdu.
Išlaidos turėtų būti sąžiningai paskirstytos šias priemones įgyvendinančioms ir jomis 
besinaudojančioms sistemoms.
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Pakeitimas 282
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos 2009/73 EB 41 straipsnio 
8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, 
visų susijusių valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą dėl išlaidų paskirstymo vienoje 
ar keliose valstybėse narėse. Taikoma 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 
straipsnio 1 dalis.

Or. en

Pakeitimas 283
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Sąjungos finansinės priemonės 
naudojamos siekiant praktiškai 
įgyvendinti infrastruktūros standartų 
tikslus, tačiau nepakeičiant nacionalinių 
priemonių.  Komisija siūlo atitinkamas 
finansines priemones, skirtas finansuoti 
tarpusavio ryšius, kuriems būdinga 
finansinio gyvybingumo stoka, bet kurie 
turi akivaizdžių privalumų dujų tiekimo 
saugumo atžvilgiu.

Or. en
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Pakeitimas 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vertindama 8 straipsnyje pateiktą 
rizikos ir poveikio vertinimą
kompetentinga institucija naudoja bendrą 
metodologiją, apimančią šiuos dujų 
tiekimo valstybės narės saugomiems 
vartotojams rodiklius:

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

a) tiekimai esant ypač žemai vidutinei 
temperatūrai septynių dienų laikotarpiu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų; bei 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Referencinis  laikotarpis neturi būti ilgesnis nei būtina –  trumpesnis 30 dienų laikotarpis –
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui Šio laikotarpio pakanka 
siekiant atnaujinti dujų tiekimą ar taikyti papildomas priemones, tokias kaip dujų 
transportavimas priešinga kryptimi. Reglamente urėtų būti ne nustatomi privalomi ES 
standartai, bet dėmesys skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir 
poveikio vertinimą.

Pakeitimas 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vertindama 8 straipsnyje pateiktą 
rizikos ir poveikio vertinimą
kompetentinga institucija naudoja bendrą 
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šiais atvejais: metodologiją, apimančią šiuos dujų 
tiekimo valstybės narės saugomiems 
vartotojams rodiklius:

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

a) tiekimai esant ypač žemai vidutinei 
temperatūrai septynių dienų laikotarpiu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų; bei 

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

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

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. Siūlomas būdas galėtų pagaliau sudaryti sąlygas išnagrinėti labiau 
nurodomojo pobūdžio metodo, grindžiamo privalomais bendrais Europos tiekimo saugumo 
standartais, taikymą, su sąlyga, kad jie būtų grindžiami patikimu poveikio vertinimu, jiems 
įgyvendinti reikėtų taikyti proporcingas priemones, kurios būtų pagrįstos techniniu ir 
ekonominiu požiūriu, ir būtų palikta reikiama laisvė atsižvelgti į nacionalinius ir (arba) 
regioninius ypatumus.

Pakeitimas 286
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vertindama 8 straipsnyje pateiktą 
rizikos ir poveikio vertinimą
kompetentinga institucija naudoja bendrą
metodologiją, apimančią šiuos dujų 
tiekimo valstybės narės saugomiems 
vartotojams rodiklius:

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

a) tiekimai esant ypač žemai vidutinei 
temperatūrai septynių dienų laikotarpiu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų; and

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

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

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. Siūlomas būdas galėtų pagaliau sudaryti sąlygas išnagrinėti labiau 
nurodomojo pobūdžio metodo, grindžiamo privalomais bendrais Europos tiekimo saugumo 
standartais, taikymą, su sąlyga, kad jie būtų grindžiami patikimu poveikio vertinimu, jiems 
įgyvendinti reikėtų taikyti proporcingas priemones, kurios būtų pagrįstos techniniu ir 
ekonominiu požiūriu, ir būtų palikta reikiama laisvė atsižvelgti į nacionalinius ir (arba) 
regioninius ypatumus.

Pakeitimas 287
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vertindama 8 straipsnyje pateiktą 
rizikos ir poveikio vertinimą
kompetentinga institucija naudoja bendrą 
metodologiją, apimančią šiuos dujų 
tiekimo valstybės narės saugomiems 
vartotojams rodiklius:

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

a) tiekimai esant ypač žemai vidutinei 
temperatūrai septynių dienų laikotarpiu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų, bei

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 
įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
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anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, 
kai siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, 
vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.

Pakeitimas 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vertindama 8 straipsnyje pateiktą 
rizikos ir poveikio vertinimą
kompetentinga institucija naudoja bendrą 
metodologiją, apimančią šiuos dujų 
tiekimo valstybės narės saugomiems 
vartotojams rodiklius:

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

a) tiekimai esant ypač žemai vidutinei 
temperatūrai septynių dienų laikotarpiu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų, bei

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 
įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, 
kai siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, 
vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.
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Pakeitimas 289
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą 
valstybės narės saugomiems vartotojams 
šiais atvejais:

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti tiekimo standartus turėtų būti pagrindinė tiekimo įmonių pareiga. Laikotarpis, 
kuriam taikomas tiekimo standartas, neturi būti ilgesnis nei būtiniausios trukmės atvejais 
siekiant išvengti neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius anglies dvideginio 
kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų vienintelis didelis 
tiekimo sutrikimas truko 13 dienų. 30 dienų laikotarpio visiškai pakanka siekiant atnaujinti 
dujų tiekimą arba taikyti papildomas priemones, tokias kaip dujų transportavimas priešinga 
kryptimi.

Pakeitimas 290
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė ar atitinkamos dujų 
įmonės imasi priemonių, kad užtikrintų 
dujų tiekimą valstybės narės saugomiems 
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šiais atvejais: vartotojams šiais atvejais:

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškumo remiantis daugiasluoksnės „iš apačios į viršų“ struktūros 
požiūriu (1. pramonė, 2. valstybės narės, 3. regioninės bendradarbiavimo institucijos, 4.
aukščiausioji instancija, kurios prireikia susidarius ekstremaliajai situacijai, ES).  Nutrūkus 
tiekimui, veiksmų galiausiai turi imtis gamtinių dujų įmonės, nes joms priklauso 
transportavimo pajėgumai, dujų kiekiai ir informacija apie suvartojamus kiekius. Šis požiūris 
veiksmingesnis ir ne toks biurokratinis, taip pat jis užtikrins, kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo.

Pakeitimas 291
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą 
valstybės narės saugomiems vartotojams 
šiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo įmonių užduotis yra įvykdyti tiekimo standartus. Kadangi dėl papildomų tiekimo 
standartams skirtų išlaidų gali padidėti vartotojų išlaidos, laikotarpis, kuriam taikomas 
tiekimo standartas neturi būti ilgesnis nei yra reikalinga siekiant išvengti kainų augimo. 

Pakeitimas 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esant ypač žemai temperatūrai septynių 
dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais 

a) esant ypač žemai vidutinei temperatūrai 
septynių dienų laikotarpiu, kuris, 
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skaičiavimais, pasitaiko kartą per 
dvidešimt metų; bei

statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą 
per dvidešimt metų, 
bei

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 
įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, 
kaisiekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, 
vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.

Pakeitimas 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tiekimai esant ypač žemai vidutinei 
temperatūrai septynių dienų laikotarpiu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų, bei

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 
įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, 
kai siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, 
vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.

Pakeitimas 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų.

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 
įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, 
kai siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, 
vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.

Pakeitimas 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 
įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 
siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius 
anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, 
kai siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, 
vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.



PE438.231v01-00 64/91 AM\801978LT.doc

LT

Pakeitimas 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžta ekstremalioji situacija, 
kompetentinga institucija, dirbdama su 
gamtinių dujų įmonėmis, taip pat imasi 
priemonių, siekdama suteikti dujų tiekimo 
pirmenybę saugomiems vartotojams 
trisdešimties dienų laikotarpiu. Tiekimas 
saugomiems vartotojams palaikomas tiek 
laiko, kiek tai įmanoma.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo 7 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad kompetentinga institucija turėtų užtikrinti dujų 
tiekimą saugomiems vartotojams šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų, 
taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai. Taikant tokią nuostatą sukuriamas 
įsipareigojimas, kurio įmonėms ypač sunku laikytis arba jis sukelia daug išlaidų, ypač jei 
kalbant apie saugomų vartotojų kategoriją neapsiribojama namų ūkio vartotojais. Dėl to gali 
padidėti kainos galutiniams vartotojams.

Pakeitimas 297
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžta ekstremalioji situacija, 
kompetentinga institucija dirba su 
gamtinių dujų įmonėmis, siekdama dujų 
tiekimo pirmenybę suteikti saugomiems 
vartotojams. Tiekimas saugomiems 
vartotojams palaikomas tiek laiko, kiek tai 
įmanoma.
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būtina. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo 7 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad kompetentinga institucija turėtų užtikrinti dujų 
tiekimą saugomiems vartotojams šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio 
laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų, 
taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai. Taikant tokią nuostatą sukuriamas 
įsipareigojimas, kurio įmonėms ypač sunku laikytis arba jis sukelia daug išlaidų, ypač jei 
kalbant apie saugomų vartotojų kategoriją neapsiribojama namų ūkio vartotojais. Dėl to gali 
padidėti kainos galutiniams vartotojams.

Pakeitimas 298
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams trisdešimties 
dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai 
susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta 
ekstremalioji situacija. Tiekimo įmonės, 
bendradarbiaudamos su kompetentinga
institucija, stengiasi palaikyti tiekimą 
saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai 
įmanoma.

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo įmonių ir kompetentingų institucijų užduotis yra įvykdyti tiekimo standartus.
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Pakeitimas 299
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės ar atitinkamos dujų 
įmonės imasi priemonių, kad užtikrintų 
dujų tiekimą saugomiems vartotojams 
šešiasdešimties dienų laikotarpiu ir tais 
atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžta ekstremalioji situacija. Valstybė 
narė stengiasi palaikyti tiekimą 
saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai 
būtina.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškumo remiantis daugiasluoksnės „iš apačios į viršų“ struktūros 
požiūriu (1. pramonė, 2. valstybės narės, 3. regioninės bendradarbiavimo institucijos, 4. 
aukščiausioji instancija, kurios prireikia susidarius ekstremaliajai situacijai, ES). Nutrūkus 
tiekimui, veiksmų galiausiai turi imtis gamtinių dujų įmonės, nes joms priklauso 
transportavimo pajėgumai, dujų kiekiai ir informacija apie suvartojamus kiekius. Šis požiūris 
veiksmingesnis ir ne toks biurokratinis, taip pat jis užtikrins, kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo.

Pakeitimas 300
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti 
įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse 
nustatyto tiekimo standarto yra 
nediskriminaciniai ir jais naujiems rinkos 
dalyviams ir mažoms įmonėms 
nesudaroma pernelyg didelė našta. 

Išbraukta.

Or. en
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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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti 
įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse 
nustatyto tiekimo standarto yra 
nediskriminaciniai ir jais naujiems rinkos 
dalyviams ir mažoms įmonėms 
nesudaroma pernelyg didelė našta. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 302
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti 
įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse 
nustatyto tiekimo standarto yra 
nediskriminaciniai ir jais naujiems rinkos 
dalyviams ir mažoms įmonėms 
nesudaroma pernelyg didelė našta. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie 
standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos
teritorijoje esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentingoms institucijoms turi 
būti leista apskaičiuoti šiuos rodiklius
regioniniu arba Sąjungos lygmeniu ir 
nereikalaujama šiuos rodiklius 
apskaičiuoti tik jų teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie 
standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos
teritorijoje esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentingoms institucijoms turi 
būti leista apskaičiuoti šiuos rodiklius
regioniniu arba Sąjungos lygmeniu ir 
nereikalaujama šiuos rodiklius 
apskaičiuoti tik jų teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 305
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie 
standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos 
teritorijoje esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentingoms institucijoms turi 
būti leista apskaičiuoti šiuos rodiklius
regioniniu arba Sąjungos lygmeniu ir 
nereikalaujama šiuos rodiklius 
apskaičiuoti tik jų teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 306
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie 
standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos
teritorijoje esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentingoms institucijoms turi 
būti leista apskaičiuoti šiuos rodiklius
regioniniu arba Sąjungos lygmeniu ir 
nereikalaujama šiuos rodiklius 
apskaičiuoti tik jų teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 307
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai 
būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje 
esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu, nacionaliniu arba 
Sąjungos lygmeniu ir nereikalauja, kad šie 
standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos 
teritorijoje esančią infrastruktūrą.
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Or. en

Pakeitimas 308
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai 
būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje 
esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos 
kriterijus nacionaliniu, regioniniu arba 
Bendrijos lygmeniu ir nereikalauja, kad šie 
standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos 
teritorijoje esančią infrastruktūrą.

Or. el

Pagrindimas

Kompetentinga institucija turėtų įvertinti ir nustatyti tiekimo saugumo standartus ne tik 
regioniniu arba Bendrijos lygmeniu, bet ir nacionaliniu lygmeniu, nes kiekviena valstybė narė 
turi skirtingų geopolitinių ypatybių ir skirtingai diversifikuoja dujų rinką.

Pakeitimas 309
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
tiekimo saugomiems vartotojams sąlygos 
būtų nustatytos netrikdant tinkamo dujų 
vidaus rinkos veikimo neapribojant 
vartotojų ekonominių interesų apsaugos ir 
kad taikoma dujų kaina atitiktų tikrąją
prekės komercinę vertę.

Or. en
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Pakeitimas 310
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
tiekimo saugomiems vartotojams sąlygos 
būtų nustatytos netrikdant tinkamo dujų 
vidaus rinkos veikimo ir kad taikoma dujų 
kaina atitiktų prekės rinkos vertę. Vis dėlto 
esant krizinei situacijai valstybės narės 
gali imtis priemonių siekdamos užtikrinti,
kad saugomiems vartotojams dujų kainos 
pernelyg nedidėtų.

Or. ro

Pagrindimas

Pagal EB sutarties 153 straipsnio 2 dalį turi būti imtasi priemonių vartotojams apsaugoti.

Pakeitimas 311
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vartotojams, kuriems netaikomas 
šiame straipsnyje nustatytas tiekimo 
standartas, liberalizuotoje rinkoje turi būti 
suteikta kompensacija už visus nuostolius, 
patirtus dėl dujų tiekimo sutrikimo.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą didelio masto vartotojai nepriskiriami saugomų vartotojų grupei ir todėl 
jiems tenka didesnė rizika, kad dujų tiekimas jiems sutriks vienas iš pirmųjų. Taigi reikia 
užtikrinti, kad jiems būtų teikiama atitinkama kompensacija už nuostolius, patirtus 
liberalizuotoje rinkoje.
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Pakeitimas 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki [2011 m. kovo 30 d.; 12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos] kiekviena 
kompetentinga institucija atlieka rizikos ir 
poveikio vertinimą, kuriuo remiantis:

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus;

a) atsižvelgiant į visas svarbias 
nacionalines ir regionines aplinkybes, 
nustatomas atitinkamos valstybės narės 
rizikos pobūdis;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) nustatomas valstybės narės prevencinių 
veiksmų planas;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) nustatomas valstybės narės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis.

Rizikos ir poveikio vertinime taip pat 
numatomi įvairūs išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir (arba) tiekimo sutrikimo
scenarijai, pavyzdžiui, pagrindinių 
perdavimo infrastruktūros objektų, 
saugyklų, SGD terminalų veikimo 
sutrikimas ir trečiųjų šalių gamintojų 
vykdomo tiekimo sutrikimas.
Atsižvelgiama į rizikos rūšių tarpusavio 
sąveiką ir koreliaciją su kitomis 
valstybėmis narėmis.
Be kita ko, rizikos ir poveikio vertinimas 
taip pat grindžiamas šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais rodikliais. Rizikos ir poveikio 
vertinime atsižvelgiama į techninį 
įgyvendinamumą ir ekonominį išlaidų ir 
naudos rinkai įvertinimą. Tai visų pirma 
daroma prieš pasinaudojant galimybe 
nacionaliniu lygmeniu išplėsti saugomų 
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vartotojų apibrėžtį taip, kad ji apimtų ne 
tik namų ūkio vartotojus.

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti peržiūrimi.

Pakeitimas 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki [2011 m. kovo 30 d.; 12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos] kiekviena 
kompetentinga institucija atlieka rizikos ir 
poveikio vertinimą, kuriuo remiantis:

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus;

a) atsižvelgiant į visas svarbias 
nacionalines ir regionines aplinkybes, 
nustatomas atitinkamos valstybės narės 
rizikos pobūdis;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) nustatomas valstybės narės prevencinių 
veiksmų planas;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) nustatomas valstybės narės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis. 

Rizikos ir poveikio vertinime taip pat 
numatomi įvairūs išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir (arba) tiekimo sutrikimo
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scenarijai, pavyzdžiui, pagrindinių 
perdavimo infrastruktūros objektų, 
saugyklų, SGD terminalų veikimo 
sutrikimas ir trečiųjų šalių gamintojų 
vykdomo tiekimo sutrikimas.
Atsižvelgiama į rizikos rūšių tarpusavio 
sąveiką ir koreliaciją su kitomis 
valstybėmis narėmis.

Be kita ko, rizikos ir poveikio vertinimas 
taip pat grindžiamas šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais rodikliais. Rizikos ir poveikio 
vertinime atsižvelgiama į techninį 
įgyvendinamumą ir ekonominį išlaidų ir 
naudos rinkai įvertinimą. Tai visų pirma 
daroma prieš pasinaudojant galimybe 
nacionaliniu lygmeniu išplėsti saugomų 
vartotojų apibrėžtį taip, kad ji apimtų ne 
tik namų ūkio vartotojus.

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. 

Pakeitimas 314
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki [2011 m. kovo 30 d.; 12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos] kiekviena 
kompetentinga institucija atlieka rizikos ir 
poveikio vertinimą, kuriuo remiantis:

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus a) atsižvelgiant į visas svarbias 
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standartus; nacionalines ir regionines aplinkybes, 
nustatomas atitinkamos valstybės narės 
rizikos pobūdis;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) nustatomas valstybės narės prevencinių 
veiksmų planas;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) nustatomas valstybės narės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis. 

Rizikos ir poveikio vertinime taip pat 
numatomi įvairūs išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir (arba) tiekimo sutrikimo
scenarijai, pavyzdžiui, pagrindinių 
perdavimo infrastruktūros objektų, 
saugyklų, SGD terminalų veikimo 
sutrikimas ir trečiųjų šalių gamintojų 
vykdomo tiekimo sutrikimas.
Atsižvelgiama į rizikos rūšių tarpusavio 
sąveiką ir koreliaciją su kitomis 
valstybėmis narėmis.

Be kita ko, rizikos ir poveikio vertinimas 
taip pat grindžiamas šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais rodikliais. Rizikos ir poveikio 
vertinime atsižvelgiama į techninį 
įgyvendinamumą ir ekonominį išlaidų ir 
naudos rinkai įvertinimą. Tai visų pirma 
daroma prieš pasinaudojant galimybe 
nacionaliniu lygmeniu išplėsti saugomų 
vartotojų apibrėžtį taip, kad ji apimtų ne 
tik namų ūkio vartotojus.

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti šių planų tinkamumą, jie turėtų būti peržiūrimi.
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Pakeitimas 315
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki [2011 m. kovo 30 d.; 12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos] kiekviena 
kompetentinga institucija atlieka rizikos ir 
poveikio vertinimą, kuriuo remiantis:

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus; 

a) atsižvelgiant į visas svarbias 
nacionalines ir regionines aplinkybes, 
nustatomas atitinkamos valstybės narės 
rizikos pobūdis; 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) nustatomas valstybės narės prevencinių 
veiksmų planas;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) nustatomas valstybės narės 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. 

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis. 

Rizikos ir poveikio vertinime taip pat 
numatomi įvairūs išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir (arba) tiekimo sutrikimo
scenarijai, pavyzdžiui, pagrindinių 
perdavimo infrastruktūros objektų, 
saugyklų, SGD terminalų veikimo 
sutrikimas ir trečiųjų šalių gamintojų 
vykdomo tiekimo sutrikimas.
Atsižvelgiama į rizikos rūšių tarpusavio 
sąveiką ir koreliaciją su kitomis 
valstybėmis narėmis.

Be kita ko, rizikos ir poveikio vertinimas 
taip pat grindžiamas šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais rodikliais. Rizikos ir poveikio 
vertinime atsižvelgiama į techninį 
įgyvendinamumą ir ekonominį išlaidų ir 
naudos rinkai įvertinimą. Tai visų pirma 
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daroma prieš pasinaudojant galimybe 
nacionaliniu lygmeniu išplėsti saugomų 
vartotojų apibrėžtį taip, kad ji apimtų ne 
tik namų ūkio vartotojus.

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 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki [2011 m. kovo 30 d.; 12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos] Komisija ir kiekviena 
kompetentinga institucija išsamiai įvertina 
poveikį dujų tiekimo saugumui atitinkamai 
ES ir valstybėje narėje darančią riziką; 
šiuo tikslu jos: 

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus; 

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytą 
rodiklį;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis. 

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis.
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Or. en

Pagrindimas

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti. Gali būti 
sudaromi ir panašūs regioninio lygmens planai.

Pakeitimas 317
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus; 

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus 
standartus;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

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

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus,
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų 
poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, 
pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo 
infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD 
terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų 
šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis. 

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką 
ir koreliaciją su kitomis valstybėmis 
narėmis;

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

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomame reglamente nustatyti griežti infrastruktūros įpareigojimai valstybėms narėms gali 
nulemti, kad reikės nepaprastai daug investuoti į naujus pajėgumus ir į dujų transportavimą 
priešinga kryptimi, dėl to bus patiriamos didelės išlaidos ir bus paveiktos kainos galutiniams 
vartotojams. Būtina nuodugniai įvertinti siūlomas priemones siekiant užtikrinti, kad nauji 
pajėgumai neliks nepanaudojami, nes priešingu atveju bus patiriamos didelės išlaidos ir 
padidės kainos galutiniams vartotojams.

Pakeitimas 318
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 1a.

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes; 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes, taigi taip pat į 
dujų naudojimą centralizuotam namų 
šildymui ir elektros energijos gamybai ir į 
pramonės subjektų veiklą, kuri yra itin 
jautri tiekimo svyravimams;

Or. hu

Pagrindimas

Rengiant rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į visas pramonės šakas, kurios yra itin 
pažeidžiamos nutrūkus ar svyruojant dujų tiekimui. Šiame vertinime taip pat turi būti 
atsižvelgiama į dujų tiekimo reikšmę centralizuoto šildymo sistemoms ir elektros energijos 
gamybai.

Pakeitimas 319
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes; 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes, įskaitant saugų 
elektros energijos ir centralizuoto šildymo 
tiekimą saugomiems vartotojams;
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Or. en

Pakeitimas 320
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes; 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes, įskaitant dujų 
naudojimą saugomiems vartotojams 
tiekiant elektros energiją ir centralizuotą 
šildymą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi keliose valstybėse narėse dujos yra pagrindinis kuras gaminant elektrą ir šilumą, 
vertinant riziką taip pat turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos ir centralizuoto šildymo
tiekimą saugomiems vartotojams.

Pakeitimas 321
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes; 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes, įskaitant dujų 
naudojimą saugomiems vartotojams 
tiekiant elektros energiją ir centralizuotą 
šildymą;

Or. en



AM\801978LT.doc 81/91 PE438.231v01-00

LT

Pakeitimas 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes; 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes, pvz., energetikos 
struktūrą, vartojimo tendencijas, 
prisijungimą prie vidaus rinkos ir 
saugumo klausimus;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, į kurias aplinkybes turėtų būti atsižvelgiama.

Pakeitimas 323
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustato visas svarbias nacionalines, 
regionines ir tarptautines aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 324
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rizikos vertinime valstybės narės, 
remdamosi technine ir ekonomine 
analize, gali nustatyti įpareigojimus 
užtikrinti tiekimą vartotojams, 
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prisijungusiems prie kitos dujų 
paskirstymo sistemos nei saugomi 
vartotojai, pvz., mokyklos ir ligoninės, su 
sąlyga, kad šie įpareigojimai neturės 
įtakos jų pajėgumui užtikrinti tiekimą 
saugomiems vartotojams krizės atveju 
kaip nustatyta 7 straipsnyje.
Susidarius ekstremaliajai situacijai 
Sąjungoje ar regione už dujų tiekimą 
šiems papildomiems vartotojams bus 
atsakingos tik atitinkamos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų svarstyti kartu su 2 ir 5 straipsnių pakeitimais. Sąvoka „saugomi 
vartotojai" tiesiogiai susijusi su valstybių narių solidarumo įsipareigojimais. Jei valstybė 
narė turi pajėgumų toliau užtikrinti tiekimą kitiems vartotojams, reikėtų leisti tai daryti (žr. 
2 ir 5 straipsnių pakeitimus) su sąlyga, kad į papildomus įpareigojimus atsižvelgiama rizikos 
vertinime ir atsakomybę už juos prisiima vien tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 
straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju šiame 
straipsnyje nustatyti įpareigojimai gali 
būti vykdomi regioniniu lygmeniu.

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 



AM\801978LT.doc 83/91 PE438.231v01-00

LT

rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti.

Pakeitimas 326
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 
straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju šiame 
straipsnyje nustatyti įpareigojimai gali 
būti vykdomi regioniniu lygmeniu.

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti.

Pakeitimas 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 
straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju šiame 
straipsnyje nustatyti įpareigojimai gali 
būti vykdomi regioniniu lygmeniu.

Or. en
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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 328
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 
straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju šiame 
straipsnyje nustatyti įpareigojimai gali 
būti vykdomi regioniniu lygmeniu.

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 329
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų, įskaitant 
elektros energijos gamintojus, interesams 
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organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją. 

atstovaujančios atitinkamos organizacijos 
ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, bendradarbiauja 
su kompetentinga institucija ir teikia visą 
rizikos ir poveikio vertinimui parengti 
būtiną informaciją. Teikiant šią 
informaciją laikomasi slaptiems 
komerciniams duomenims taikomų 
konfidencialumo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir poveikio 
vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais patikimais metodais.

Pakeitimas 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją. 

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos, 
įskaitant geopolitinę riziką, ir poveikio
vertinimui parengti būtiną informaciją.

Or. en



PE438.231v01-00 86/91 AM\801978LT.doc

LT

Pakeitimas 331
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją. 

2. Gamtinių dujų įmonės, dujomis varomų 
jėgainių atstovai, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančios atitinkamos organizacijos 
ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, bendradarbiauja 
ir teikia visą rizikos ir poveikio vertinimui 
parengti būtiną informaciją.

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti.

Pakeitimas 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją. 

2. Gamtinių dujų įmonės, dujomis varomų 
jėgainių atstovai, namų ūkio vartotojų ir 
pramoninių vartotojų interesams 
atstovaujančios atitinkamos organizacijos 
ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, bendradarbiauja 
ir teikia visą rizikos ir poveikio vertinimui 
parengti būtiną informaciją.
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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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti.

Pakeitimas 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją. 

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos ir 
poveikio vertinimui parengti būtiną 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
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bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją. 

bendradarbiauja ir teikia visą rizikos ir 
poveikio vertinimui parengti būtiną 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir poveikio 
vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais patikimais metodais.

Pakeitimas 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rizika ir poveikis vertinami kas dvejus 
metus iki rugsėjo 30 d.

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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti.

Pakeitimas 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki 3. Rizika ir poveikis vertinami kas dvejus 
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rugsėjo 30 d. metus iki rugsėjo 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir poveikio 
vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais patikimais metodais.

Pakeitimas 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rizika ir poveikis vertinami kas dvejus 
metus iki rugsėjo 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir poveikio 
vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais patikimais metodais.

Pakeitimas 338
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rizika ir poveikis vertinami kas dvejus 
metus iki rugsėjo 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas reikalavimui, kad valstybės narės 
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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 planai sudaromi atsižvelgiant į vertinimo 
rezultatus. Siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų tinkami, reikėtų juos peržiūrėti.

Pakeitimas 339
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rizika ir poveikis vertinami kas dvejus 
metus iki rugsėjo 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir poveikio 
vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais patikimais metodais.

Pakeitimas 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rizika ir poveikis vertinami kas dvejus 
metus iki rugsėjo 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Būsimajame reglamente dėmesys turėtų būti skiriamas ne būtinųjų europinių standartų 
nustatymui šiuo etapu, o reikalavimui, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos ir poveikio 
vertinimą ir išanalizuotų savo padėtį remdamosi bendrais patikimais metodais.
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