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Pakeitimas 341
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planas:

1. Nacionaliniai ir Europos Sąjungos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai 
atitinkamai:

Or. en

Pakeitimas 342
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių 
ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir 
atsakomybė, taip pat jų ryšiai su 
kompetentinga institucija ir prireikus su 
reguliavimo institucija; 

(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių 
ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir 
atsakomybė, atsižvelgiant į skirtingą 
poveikio jiems mastą esant dujų tiekimo 
trukdžiams bei atlikus skaidrią 
ekonominės naudos analizę, o taip pat 
nustatomi jų ryšiai su kompetentinga 
institucija ir prireikus su reguliavimo 
institucija;

Or. de

Pagrindimas

Tam tikri pramonės vartotojai yra ypač priklausomi nuo nenutrūkstamo gamtinių dujų 
tiekimo. Kadangi daugeliu atveju gaminant pagrindines žaliavas (pvz. stiklą arba 
pagrindinius chemikalus) nėra paprasta greitai pereiti nuo vienos kuro rūšies prie kitos 
naudojant dviejų rūšių kurą deginančius įrenginius, šie vartotojai į tiekimo sutrikimus gali 
reaguoti gana ribotai (jei gali reaguoti išvis) ir kai kuriais atvejais tai sukelia didžiulių 
išlaidų. Todėl sprendžiant dėl su paklausa susijusių priemonių reikia atsižvelgti į tam tikrų 
pramonės vartotojų interesus.
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Pakeitimas 343
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių 
ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir 
atsakomybė, taip pat jų ryšiai su 
kompetentinga institucija ir prireikus su 
reguliavimo institucija; 

(2) jame nustatomas visų rinkos dalyvių 
vaidmuo ir atsakomybė, taip pat jų ryšiai 
su kompetentinga institucija ir prireikus su 
reguliavimo institucija; 

Or. en

Pakeitimas 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių 
ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir 
atsakomybė, taip pat jų ryšiai su 
kompetentinga institucija ir prireikus su 
reguliavimo institucija;

(2) jame nustatomas visų rinkos dalyvių 
vaidmuo ir atsakomybė, taip pat jų ryšiai 
su kompetentinga institucija ir prireikus su 
reguliavimo institucija;

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatyto trijų žingsnių požiūrio (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai laikomasi ir jį reikia atkurti. Ekstremaliuoju lygmeniu, kai vien tik rinkos priemonių 
nepakanka siekiant nugalėti krizę, reikėtų įtraukti valstybes nares. Vienu metu gali veikti ir 
rinka grindžiami, ir ne rinka grindžiami mechanizmai. Ne rinkos priemonių sąnaudos turi būti 
patikimai apskaičiuojamos ir taip pat turi būti apibūdintos tarpininkavimo bendradarbiaujant 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis priemonės.
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Pakeitimas 345
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) jame nustatomas kompetentingos 
institucijos vaidmuo ir atsakomybė;

(3) jame siūloma kompetentingos 
institucijos vaidmens ir atsakomybės 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės toliau 
prižiūrės savo tiekimo saugumą ir toliau 
turės teisę rinktis tiekimo saugumo 
užtikrinimo būdus ir priemones;

Or. en

Pakeitimas 346
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) jame nustatomas kompetentingos 
institucijos vaidmuo ir atsakomybė;

(3) jame nustatomas kompetentingos 
institucijos ir kitų institucijų, kurioms 
užduotys pavestos pagal 2 straipsnio 
2 pastraipos 2 punktą, vaidmuo ir 
atsakomybė;

Or. en

Pakeitimas 347
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) jame nustatomos išsamios procedūros, 
kurių reikia laikytis kilus kiekvieno 
lygmens krizei, taip pat nustatomos 
atitinkamos informacijos perdavimo 

(4) jame nustatomos išsamios su kitais 
nacionaliniais planais derančios 
procedūros, kurių reikia laikytis kilus 
kiekvieno lygmens krizei, taip pat 
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sistemos; nustatomos atitinkamos informacijos 
perdavimo sistemos;

Or. en

Pakeitimas 348
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) jame nurodomas krizės valdytojas arba 
krizės valdymo grupė ir apibrėžiamas jo 
(jos) vaidmuo; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 6-10 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) jame nurodomas II priede išvardytų 
rinka grindžiamų priemonių indėlis 
sprendžiant pavojaus lygmens situaciją ir 
švelninant ekstremaliojo lygmens situacijos 
padarinius;

(6) jame nurodomas II priede išvardytų 
rinka grindžiamų priemonių indėlis 
sprendžiant pavojaus lygmens situaciją ir 
kuo labiau bei kuo ilgiau švelninant 
ekstremaliojo lygmens situacijos 
padarinius;

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne 
rinka grindžiamų priemonių, kurias 
planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, indėlis; įvertinama 
būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas 
priemones siekiant įveikti krizę, 
įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų 
įgyvendinimo procedūros;

(7) remiantis skaidria sąnaudų ir naudos 
analize jame nurodomas III priede 
išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, 
kurias planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, indėlis ir atitinkama 
nauda; įvertinama būtinybė taikyti ne rinka 
grindžiamas priemones siekiant įveikti 
krizę, įvertinamas jų poveikis ir 
apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros, 
ne rinka grindžiamas priemones 
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naudojant tiekimo saugumui užtikrinti tik 
kraštutiniu atveju;

(8) jame apibūdinamos kiekvienam krizės 
lygmeniui skirtos bendradarbiavimo su 
kitomis valstybėmis narėmis priemonės;

(8) jame apibūdinamos kiekvienam krizės 
lygmeniui skirtos priemonės ir su 
bendradarbiavimu su kitomis valstybėmis 
narėmis susiję rinkos dalyvių vaidmenys;
(8a) jame aprašomos priemonės, skirtos 
tarpininkavimo bendradarbiaujant su 
susijusiomis šalimis procesui inicijuoti;

(9) jame išsamiai apibūdinami gamtinių 
dujų įmonėms nustatyti informacijos 
teikimo įpareigojimai, susiję su pavojaus ir 
ekstremaliojo lygmens situacijomis;

(9) jame išsamiai apibūdinami gamtinių 
dujų įmonėms nustatyti informacijos 
teikimo įpareigojimai, susiję su pavojaus ir 
ekstremaliojo lygmens situacijomis;

(10) jame išvardijami iš anksto nustatyti 
veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų 
užtikrintas dujų tiekimas susidarius 
ekstremaliajai situacijai, taip pat 
nurodomos kompensavimo priemonės ir 
šalių, dalyvaujančių atliekant tokius 
veiksmus, komerciniai susitarimai. Tokie 
veiksmai gali būti susiję su valstybių 
narių ir (arba) gamtinių dujų įmonių 
tarpvalstybiniais susitarimais.

(10) jame pateikiamas glaudžiai 
bendradarbiaujant su rinkos dalyviais 
sudarytas iš anksto nustatytų veiksmų, 
kurių reikia imtis susidarius ekstremaliajai 
situacijai, sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. Direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 
nustatyto trijų žingsnių požiūrio (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija) nebėra 
aiškiai laikomasi ir jį reikia atkurti. Ekstremaliuoju lygmeniu, kai vien tik rinkos priemonių 
nepakanka siekiant nugalėti krizę, reikėtų įtraukti valstybes nares. Vienu metu gali veikti ir 
rinka grindžiami, ir ne rinka grindžiami mechanizmai. Ne rinkos priemonių sąnaudos turi būti 
patikimai apskaičiuojamos ir taip pat turi būti apibūdintos tarpininkavimo bendradarbiaujant 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis priemonės.

Pakeitimas 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) jame aprašomos priemonės, skirtos 
tarpininkavimo bendradarbiaujant su 
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susijusiomis trečiosiomis šalimis procesui 
inicijuoti;

Or. en

Pakeitimas 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trys pagrindiniai krizės lygmenys yra: 2. Trys pagrindiniai krizės lygmenys yra:
(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės
tiekimo sąlygos (tokia informacija gali 
būti gauta taikant išankstinio įspėjimo 
mechanizmą).

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
tiekimo sąlygos gali pablogėti per trumpą 
laiką. Tikimasi, kad problema rinkoje bus 
išspręsta be kompetentingos institucijos 
įsikišimo.

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, tačiau rinka dar yra pajėgi 
išspręsti situaciją be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, kurio mastas dar nėra toks, 
kad būtų galima paskelbti ekstremaliąją 
situaciją pagal 3 punktą. Tikimasi, kad
rinka išspręs problemą be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį 
arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad 
taikant tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 
užtikrinti tiekimo standarto.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): sutrinka tiekimas arba atsiranda 
išskirtinai didelis dujų poreikis ir esama 
pagrindo manyti, kad vien rinka 
grindžiamomis priemonėmis 
nebeįmanoma toliau užtikrinti tiekimo 
saugomiems vartotojams. Reikalaujama, 
kad kompetentinga institucija imtųsi 
veiksmų pagal ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą. Šiuo etapu vienu metu 
gali veikti ir rinka grindžiamos, ir ne 
rinka grindžiamos priemonės.

Or. en
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Pagrindimas

Kiekvieną lygmenį reikia išsamiai paaiškinti ir aiškiai atskirti nuo kitų lygmenų siekiant 
išvengti painiavos ekstremaliosios situacijos atveju bei atkurti 2004 m. Direktyvoje nustatytą 
trijų žingsnių požiūrį (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija. Pirmaisiais dviem 
krizės lygmenimis visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros krizės ar 
ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka siekiant 
įveikti krizę, reikėtų įtraukti valstybes nares. Vienu metu gali veikti ir rinka grindžiamos, ir ne 
rinka grindžiamos priemonės.

Pakeitimas 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trys pagrindiniai krizės lygmenys yra: 2. Trys pagrindiniai krizės lygmenys yra:

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės 
tiekimo sąlygos (tokia informacija gali 
būti gauta taikant išankstinio įspėjimo 
mechanizmą).

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
tiekimo sąlygos gali pablogėti per trumpą 
laiką. Tikimasi, kad problema rinkoje bus 
išspręsta be kompetentingos institucijos 
įsikišimo.

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, tačiau rinka dar yra pajėgi 
išspręsti situaciją be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, kurio mastas dar nėra toks, 
kad būtų galima paskelbti ekstremaliąją 
situaciją pagal 3 punktą. Tikimasi, kad
rinka išspręs problemą be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį 
arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad 
taikant tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 
užtikrinti tiekimo standarto.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija):
sutrinka tiekimas arba atsiranda išskirtinai 
didelis dujų poreikis ir esama pagrindo 
manyti, kad vien rinka grindžiamomis 
priemonėmis nebeįmanoma toliau 
užtikrinti tiekimo saugomiems 
vartotojams. Reikalaujama, kad 
kompetentinga institucija imtųsi veiksmų 
pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą. Šiuo etapu vienu metu gali veikti ir 
rinka grindžiamos, ir ne rinka 
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grindžiamos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvieną lygmenį reikia išsamiai paaiškinti ir aiškiai atskirti nuo kitų lygmenų siekiant 
išvengti painiavos ekstremaliosios situacijos atveju bei atkurti 2004 m. Direktyvoje nustatytą 
trijų žingsnių požiūrį (I – bendrovės; II –  valstybės narės; III –  Komisija. Pirmaisiais dviem 
krizės lygmenimis visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros krizės ar 
ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka siekiant 
įveikti krizę, reikėtų įtraukti valstybes nares. Vienu metu gali veikti ir rinka grindžiamos, ir ne 
rinka grindžiamos priemonės.

Pakeitimas 353
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

2. Trys pagrindiniai krizės lygmenys yra: 2. Du pagrindiniai krizės lygmenys yra:

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): Išankstinio 
įspėjimo lygmuo (išankstinis įspėjimas): 
esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos 
informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl 
kurio pablogės tiekimo sąlygos (tokia 
informacija gali būti gauta taikant 
išankstinio įspėjimo mechanizmą).
(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, tačiau rinka dar yra pajėgi 
išspręsti situaciją be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.

(1) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas, tačiau rinka dar yra pajėgi 
išspręsti situaciją be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, 
vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar 
šaltinį arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, 
kad taikant tik rinka grindžiamas 
priemones saugomiems vartotojams 
nepavyks užtikrinti tiekimo standarto. 

(2) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): sutrinka tiekimas, vykdomas per 
didžiausią infrastruktūrą ir yra tikėtinas 
pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas 
priemones saugomiems vartotojams 
nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.
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Or. de

Pagrindimas

Išankstinio spėjimo lygmuo yra nereikalingas, nes net esant antro lygmens tiekimo 
sutrikimams įmonės gali kompensuoti šiuos sutrikimus. Valstybės įsikišimas kaip paskutinė 
išeitis gali būti leistinas tik jeigu gamtinių dujų tiekimo negalima užtikrinti taikant rinka 
grįstas komercines priemones.

Pakeitimas 354
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės 
tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti 
gauta taikant išankstinio įspėjimo 
mechanizmą).

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo 
(išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės 
tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti 
gauta taikant išankstinio įspėjimo 
mechanizmą). Tol, kol rinka pajėgi 
išspręsti problemą, kompetentinga 
institucija neturėtų kištis.

Or. en

Pakeitimas 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba 
iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad taikant 
tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba 
iš jų, arba yra tikėtinas pavojus, kad 
taikant tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 
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užtikrinti tiekimo standarto. užtikrinti tiekimo standarto.

Or. en

Pakeitimas 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu 
garantuojama, kad tarpvalstybinė prieiga 
prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir 
tuo atveju, kai susidaro ekstremalioji 
situacija. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane nenumatoma priemonių, dėl kurių
būtų nederamai ribojamas dujų 
transportavimas į kitas valstybes. 

3. Valstybės narės ir kompetentingos 
institucijos ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane garantuoja, kad
tarpvalstybinė prieiga prie laikymo 
įrenginių pajėgumų, numatytų sutartyje, 
sutartį pasirašiusioms šalims būtų 
užtikrinama ir tuo atveju, kai susidaro 
ekstremalioji situacija. Valstybės narės ir 
kompetentingos institucijos netaiko jokių 
priemonių, kuriomis būtų nederamai 
ribojamas sutartyje nurodyto dujų kiekio 
transportavimas į kitas valstybes.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad skirtingi suinteresuotieji subjektai aiškiai pasiskirstytų pareigas. Tai ypač svarbu 
itin ekstremalių situacijų laikotarpiais, kai paveiktos kelios valstybės narės ir kai siekiant 
pataisyti padėtį nebeužtenka vien tik rinka grindžiamų priemonių. Komercinių sutarčių taip 
pat turi būti laikomasi ir ekstremaliosios situacijos atveju.

Pakeitimas 357
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu 
garantuojama, kad tarpvalstybinė prieiga 
prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir 

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

susidaro ekstremalioji situacija. Valstybės 
narės nenumato priemonių, dėl kurių būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas 
į kitas valstybes.

Or. en

Pakeitimas 358
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 
taip pat nustatomos priemonės ir 
veiksmai, kurių reikia imtis susidarius 
ekstremaliajai situacijai, siekiant 
sumažinti dujų tiekimo sutrikimų poveikį 
saugomiems vartotojams tiekiamos 
elektros energijos tiekimui ir 
centralizuotam šildymui. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi keliose valstybėse narėse dujos naudojamos kaip pagrindinis kuras elektros ir 
šilumos gamybai, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane taip pat turėtų būti numatytos 
reikalingos priemonės ir veiksmai, kuriais būtų galima sušvelninti dujų tiekimo sutrikimų 
poveikį elektros tiekimui ir centriniam šildymui. Turėtų būti užtikrinama, kad saugomiems 
vartotojams dėl dujų krizės nebūtų nutraukiamas elektros ar šilumos tiekimas.

Pakeitimas 359
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 
taip pat nustatomos priemonės ir 
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veiksmai, kurių reikia imtis susidarius 
ekstremaliajai situacijai, siekiant 
sumažinti dujų tiekimo sutrikimų poveikį 
saugomiems vartotojams tiekiamos 
elektros energijos tiekimui ir 
centralizuotam šildymui. 

Or. en

Pakeitimas 360
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens 
krizę, kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja Komisiją ir 
suteikia jai visą reikiamą informaciją. 
Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl 
kurios gali tekti prašyti ES ir jos valstybių 
narių pagalbos, atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja Komisijos 
Civilinės saugos stebėsenos ir 
informacijos centrą.

4. Kompetentinga institucija turi teisę 
paskelbti ekstremaliąją situaciją ir krizės 
lygmenį. Ji nedelsdama informuoja 
Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą 
informaciją, ypač apie veiksmus, kurių ji 
ketina imtis pagal 1 dalį. Kompetentinga 
institucija imasi iš anksto nustatytų 
veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plane.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 4 ir 5 dalyje nurodyti veiksmai turi būti nuoseklūs, jų neturėtų būti per daug ir jie 
turėtų būti pagrįsti logiška reikalingų veiksmų seka.

Pakeitimas 361
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
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kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
Ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
Ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), atitinkami klientai, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER)), Dujų tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti 
laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo 
klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo vieta.

Taigi DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Su 
DTKG reikėtų reguliariai konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 363
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en

Pakeitimas 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
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reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi Dujų tiekimo koordinavimo grupė yra tinkamiausia įstaiga dujų tiekimo padėčiai 
įvertinti ir kadangi ši grupė – tinkama pramonės, valstybių narių pareigūnų ir Komisijos 
pareigūnų bendradarbiavimo vieta, Komisija turėtų konsultuotis su grupe prieš paskelbdama 
ekstremaliąsias situacijas ar prieš imdamasi priemonių ir turi paisyti šios grupės sprendimų. 
Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų būti toliau stiprinama į ją įtraukiant papildomų 
narių, atstovaujančių dujų pramonei, ir didelių pramoninių vartotojų.

Pakeitimas 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame tam, kad reglamento projekte būtų išlaikyta ir Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
(DTKG). Kadangi jos funkcijos turėtų apimti daugiau negu tik patariamąsias funkcijas, 
spręsdama dėl grupės sudėties Komisija turėtų glaudžiai susieti visus suinteresuotuosius 
subjektus. Kadangi DTKG yra tinkamiausia įstaiga dujų tiekimo padėčiai įvertinti ir kadangi 
ši grupė – tinkama pramonės, valstybių narių pareigūnų ir Komisijos pareigūnų 
bendradarbiavimo vieta, Komisija turėtų konsultuotis su grupe prieš paskelbdama 
ekstremaliąsias situacijas ar prieš imdamasi priemonių ir turi paisyti šios grupės sprendimų.
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Pakeitimas 367
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę ir suteikia joms visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilinės saugos 
stebėsenos ir informacijos centrą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Dujų tiekimo koordinavimo grupė yra tinkamiausia įstaiga dujų tiekimo padėčiai 
įvertinti ir kadangi ši grupė – tinkama pramonės, valstybių narių pareigūnų ir Komisijos 
pareigūnų bendradarbiavimo vieta, Komisija turėtų konsultuotis su grupe prieš paskelbdama 
ekstremaliąsias situacijas ar prieš imdamasi priemonių ir turi paisyti šios grupės sprendimų. 
Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų būti toliau stiprinama į ją įtraukiant papildomų 
narių, atstovaujančių dujų pramonei, ir didelių pramoninių vartotojų.

Pakeitimas 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai kompetentinga institucija 
informuoja Komisiją, kad valstybėje 
narėje dėl geopolitinių priežasčių 
paskelbtas išankstinio įspėjimo lygmuo 
arba kad dėl geopolitinių priežasčių, 
galbūt pritaikius išankstinio įspėjimo 
mechanizmą, pastebimas dujų tiekimo 
sutrikimo pavojus, Sąjunga, kuriai 
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atstovauja Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai (Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Vyriausiasis įgaliotinis), 
imasi atitinkamų diplomatinių veiksmų. 
Komisijos pirmininko pavaduotojo-
vyriausiojo įgaliotinio veiksmai neturi 
daryti poveikio vidaus rinkos veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kuo anksčiau būtų imamasi diplomatinių veiksmų trečiųjų šalių, kurios 
yra dujų tiekėjos arba tranzito šalys, atžvilgiu, kai kyla dujų tiekimo sutrikimo dėl 
geopolitinių priežasčių pavojus. Vykdant šiuos veiksmus neturi būti daromas poveikis vidaus 
rinkos veikimui.

Pakeitimas 369
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, 
kompetentinga institucija imasi iš anksto 
nustatytų veiksmų, apibūdintų jos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir 
nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, 
visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina 
imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija 
gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę.

5. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl 
kurios gali tekti prašyti Sąjungos ir jos 
valstybių narių pagalbos, atitinkamos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja Komisijos 
Civilinės saugos stebėsenos ir 
informacijos centrą. Komisija gali 
sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 4 ir 5 dalyje nurodyti veiksmai turi būti nuoseklūs, jų neturėtų būti per daug ir jie 
turėtų būti pagrįsti logiška reikalingų veiksmų seka.
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Pakeitimas 370
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai 
ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir 
vidaus rinkos veikimui nesudaroma 
pernelyg didelė našta. Visų pirma 
Komisija gali paprašyti kompetentingos 
institucijos pataisyti priemones, kuriomis 
gamtinių dujų įmonėms sudaroma 
pernelyg didelė našta, ir atšaukti 
paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei 
Komisija mano, kad ekstremaliosios 
situacijos paskelbimas nėra arba nebėra 
pagrįstas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 371
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas 
nėra arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta. 

Or. el
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Pagrindimas

Ši nuostata dabartinėje formuluotėje gali sukelti saugumo problemų vykdant perdavimo ir 
paskirstymo operacijas, kurios priklauso išimtinai kompetentingos institucijos atsakomybės 
sferai.

Pakeitimas 372
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 2 
dalyje nurodytų kriterijų.

Kai ekstremalioje situacijoje esančios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nusprendžia taikyti planuose nenumatytą 
priemonę, Komisija gali patikrinti, ar ji 
taikoma pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų 
įmonėms ir vidaus rinkos veikimui 
nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų 
pirma Komisija gali paprašyti 
kompetentingos institucijos pataisyti 
priemones, kuriomis gamtinių dujų 
įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, 
ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, 
jei Komisija mano, kad ekstremaliosios 
situacijos paskelbimas nėra arba nebėra 
pagrįstas.

Or. en
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Pakeitimas 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Komisija šiuo klausimu gali 
kreiptis patarimo į Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę. Visų pirma Komisija 
gali paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

Or. en

Pagrindimas

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Pakeitimas 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 

6. Komisija per keturias dienas patikrina, 
ar ekstremalioji situacija paskelbta 
pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų 
įmonėms ir vidaus rinkos veikimui 
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didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

nesudaroma pernelyg didelė našta. 
Komisija šiuo klausimu gali kreiptis 
patarimo į Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę. Visų pirma Komisija gali paprašyti 
kompetentingos institucijos pataisyti 
priemones, kuriomis gamtinių dujų 
įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, 
ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, 
jei Komisija mano, kad ekstremaliosios 
situacijos paskelbimas nėra arba nebėra 
pagrįstas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 375
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per keturias dienas patikrina, 
ar ekstremalioji situacija paskelbta 
pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų 
įmonėms ir vidaus rinkos veikimui 
nesudaroma pernelyg didelė našta. 
Komisija šiuo klausimu gali kreiptis 
patarimo į Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę. Visų pirma Komisija gali paprašyti 
kompetentingos institucijos pataisyti 
priemones, kuriomis gamtinių dujų 
įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, 
ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, 
jei Komisija mano, kad ekstremaliosios 
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situacijos paskelbimas nėra arba nebėra 
pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 376
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per 48 valandas patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir 
ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus 
rinkos veikimui nesudaroma pernelyg 
didelė našta. Visų pirma Komisija gali 
paprašyti kompetentingos institucijos 
pataisyti priemones, kuriomis gamtinių 
dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė 
našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra 
arba nebėra pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 377
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliosios situacijos atveju 
taikant priemones, įskaitant ir priemones, 
taikomas regioniniu ar Sąjungos 
lygmenimis, tų priemonių veikiamoms 
gamtinių dujų įmonėms užtikrinamas 
sąžiningas ir teisingas kompensavimas.

Or. en
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Pakeitimas 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliosios situacijos atveju 
taikant priemones, įskaitant ir priemones, 
taikomas regioniniu ar Sąjungos 
lygmenimis, tų priemonių veikiamoms 
gamtinių dujų įmonėms užtikrinamas 
sąžiningas ir teisingas kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningas ir teisingas kompensavimas, teikiamas ekstremaliosios situacijos atveju taikomų 
priemonių veikiamoms gamtinių dujų įmonėms, atitinka rinka grindžiamą nediskriminacinį 
požiūrį, kuriuo pagrįstas reglamento projektas.

Pakeitimas 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliosios situacijos atveju 
taikant priemones, įskaitant ir priemones, 
taikomas regioniniu ir Sąjungos 
lygmenimis, tų priemonių veikiamoms 
gamtinių dujų įmonėms užtikrinamas 
sąžiningas ir teisingas kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningas ir teisingas kompensavimas, teikiamas ekstremaliosios situacijos atveju taikomų 
priemonių veikiamoms gamtinių dujų įmonėms, atitinka rinka grindžiamą nediskriminacinį 
požiūrį, kuriuo pagrįstas reglamento projektas.
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Pakeitimas 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliosios situacijos atveju 
taikant priemones, įskaitant ir priemones, 
taikomas regioniniu ar Sąjungos 
lygmenimis, tų priemonių veikiamoms 
gamtinių dujų įmonėms užtikrinamas 
sąžiningas ir teisingas kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningas ir teisingas kompensavimas, teikiamas ekstremaliosios situacijos atveju taikomų 
priemonių veikiamoms gamtinių dujų įmonėms, atitinka rinka grindžiamą nediskriminacinį 
požiūrį, kuriuo pagrįstas reglamento projektas.

Pakeitimas 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliosios situacijos atveju 
taikant priemones, įskaitant ir priemones, 
taikomas regioniniu ar Sąjungos 
lygmenimis, tų priemonių veikiamoms 
gamtinių dujų įmonėms užtikrinamas 
sąžiningas ir teisingas kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningas ir teisingas kompensavimas, teikiamas ekstremaliosios situacijos atveju taikomų 
priemonių veikiamoms gamtinių dujų įmonėms, atitinka rinka grindžiamą nediskriminacinį 
požiūrį, kuriuo pagrįstas reglamento projektas.



PE438.242v01-00 28/105 AM\802059LT.doc

LT

Pakeitimas 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

6b. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą 
būtina atnaujinti kas dvejus metus, 
remiantis 8 straipsnyje paminėto rizikos 
vertinimo rezultatais.

Or. it

Pakeitimas 383
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Trys pagrindiniai Sąjungos krizės 
lygmenys yra: 

(1)  Sąjungos masto išankstinio įspėjimo 
lygmuo (Sąjungos masto išankstinis 
įspėjimas). Komisija bent vienos 
kompetentingos institucijos prašymu 
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paskelbia apie Sąjungos masto išankstinį 
įspėjimą arba kai susidaro būtinos 
sąlygos, nurodytos bent viename 
susitarime, atitinka Išankstinio įspėjimo 
mechanizmą, nurodytą 3a straipsnio 2 
dalyje. Paskelbus apie Sąjungos išankstinį 
įspėjimą, Komisija ir Vyriausiasis 
įgaliotinis mažina nurodytą riziką, 
naudodami ES išorės energijos politikos 
priemones.
(2) Sąjungos masto pavojaus lygmuo 
(Sąjungos masto pavojus). Komisija bent 
vienos kompetentingos institucijos 
prašymu paskelbia apie  Sąjungos masto 
pavojų. Paskelbus apie Sąjungos masto
pavojų, Komisija reikalauja veiksmų, 
kurie padėtų spręsti tiekimo sutrikimus 
arba išskirtinai didelį poreikį, taikant 
glaudų Sąjungos rinka grindžiamų 
priemonių, išvardytų II priede, 
koordinavimą. 
(3) Komisija paskelbia apie Sąjungos 
masto ekstremaliąją situaciją, kai daugiau
kaip viena kompetentinga institucija pagal 
9 straipsnio 6 dalį paskelbė ekstremaliąją 
situaciją, arba kai Bendrija netenka 
daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per 
dieną importuojamų dujų kiekio, kurį 
įvertina ENTSO-G.Komisija 
kompetentingos institucijos prašymu
paskelbia apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en
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Pakeitimas 384
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija paskelbia apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją arba kai Sąjunga netenka 
daugiau kaip 20 % iš trečiųjų šalių per 
dieną importuojamų dujų kiekio, kurį 
įvertina ENTSO-G. Komisija paskelbia 
apie Sąjungos masto ekstremaliąją 
situaciją, ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją, kai viena iš šių regionų 
kompetentingų institucijų paskelbė 
ekstremalią situaciją arba kai atitinkamas 
regionas netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų 
dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G.

Or. en

Pagrindimas

Daug veiksmingiau yra kaip galima ilgiau naudoti nacionalinio ar regioninio lygmens 
kompetenciją, nes šio lygmens dalyviai daug geriau supranta šias problemas ir jų poveikį, 
kaip tai Europos lygmeniu išmano Komisija. Todėl galimybė regiono mastu paskelbti apie 
Sąjungos masto ekstremalią situaciją bus sustiprinta. Tuo pat metu riba, pagal kurią 
skelbiama ES masto Sąjungos ekstremali situacija, galėtų būti išplėsta.

Pakeitimas 385
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos 

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

Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
vienos kompetentingos institucijos 
prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau 
kaip 20 % iš trečiųjų šalių per dieną 
importuojamų dujų kiekio, jeigu prarasto 
importuojamų dujų kiekio jau negalima 
kompensuoti rinkos priemonėmis.
Komisija, kompetentingos institucijos 
prašymu ir pasitarusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

Or. de

Pagrindimas

ENTSO-G negali apskaičiuoti prarasto importuojamų dujų kiekio, nes dėl finansinės 
atskaitomybės atskyrimo dujų perdavimo sistemos operatoriai neturi reikalingos 
informacijos. Tik dujų vartotojai gaunantys dujas pagal importo sutartis turi šiuos duomenis 
ir šioje stadijoje dar nėra aišku kas turėtų apskaičiuoti praradimą, kai jis viršija 10 % per 
dieną į Bendriją importuojamų dujų kiekio. Mūsų nuomone, Dujų tiekimo koordinavimo 
grupė yra tiesiogiai susijusi ekspertų grupė, nes joje atstovaujama visiems svarbiausiems 
veikėjams (dujų pramonės ekspertams, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklui 
(ENTSO-G), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) ir 
vyriausybinėms agentūroms).

Pakeitimas 386
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji 
paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 

1. Komisija, pasitarusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe ir remiantis šio 
pasitarimo rezultatais, gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
vienos kompetentingos institucijos 
prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau 
kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną 
importuojamų dujų kiekio, kurį 
apskaičiuoja ENTSO-G, jeigu egzistuoja 
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daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

rimtas pavojus, kad ginamiems 
vartotojams nebus galima užtikrinti 
tiekimo panaudojant rinkos priemones 
arba ekstremalios energetikos padėties 
nacionalines priemones. Tokiais atvejais
Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją ypač 
paveiktuose geografiniuose regionuose, 
apimančiuose kelių valstybių narių 
teritoriją.

Or. de

Pagrindimas

Gamtinių dujų vaidmuo valstybėse narėse, infrastruktūros apimtys ir tinklų susiejimo su 
tinklais kaimyninėse šalyse laipsnis skiriasi taip smarkiai, kad kiekvienas tiekimo sutrikimo 
atvejis prieš imantis priemonių turi būti aptartas ekspertų grupės. Akivaizdžiausias 
kandidatas yra Dujų tiekimo koordinavimo grupė, kurios vaidmenį būtina žymiai sustiprinti.

Pakeitimas 387
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija paskelbia apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, kai daugiau kaip 
viena kompetentinga institucija paskelbė  
apie ekstremaliąją situaciją, arba kai viena 
kompetentinga valstybių narių, kurios 
neturi prieigos prie ES dujų tinklų ir 
priklauso nuo vieno išskirtinio dujų 
tiekėjo, institucija paskelbė apie Sąjungos 
masto ekstremalią situaciją pagal 9 
straipsnio 6 dalį arba kai Sąjunga netenka 
daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per 
dieną importuojamų dujų kiekio, kurį 
apskaičiuoja ENTSO-G. Komisija 
kompetentingos institucijos prašymu
paskelbia apie Sąjungos masto
ekstremaliąją situaciją, ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.
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Or. en

Pagrindimas

Sąjungos masto ekstremali situacija turi būti paskelbta, jei vienoje valstybėje narėje atsiranda 
dujų tiekimo sutrikimų. Pavyzdžiui, Lietuvoje dujų tiekimo sutrikimai niekada nesudarys 10 % 
visos Sąjungos nuostolių.

Pakeitimas 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, paveiktame 
regione gali paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją mažiausiai dviejų 
kompetentingų institucijų prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 20 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, jį palyginus su numatoma importo 
apimtimi, kurią numatė ENTSO-G. 
Pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, ji paskelbia apie 
Sąjungos  masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus 
patikrinimą, daugiau kaip dvi 
kompetentingos institucijos paskelbė apie 
ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi 
patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis 
aptarimo vieta. Dabartinė krizė parodė, kad dujų įmonės gali pačios lengvai susidoroti su 
daugiau kaip 10 % ES importo nuostoliais, jei yra sukurta būtina infrastruktūra. Todėl 10 % 
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būtina padidinti iki mažiausiai 20 procentų. 

Pakeitimas 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, paveiktame 
regione gali paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją mažiausiai dviejų
kompetentingų institucijų prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 20 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, jį palyginus su numatoma importo 
apimtimi, kurią numatė ENTSO-G. 
Pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, ji paskelbia apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus 
patikrinimą, daugiau kaip dvi 
kompetentingos institucijos paskelbė apie 
ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi 
patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis 
aptarimo vieta. Dabartinė krizė parodė, kad dujų įmonės gali pačios lengvai susidoroti su 
daugiau kaip 10 % ES importo nuostoliais, jei yra sukurta būtina infrastruktūra. Todėl 10 % 
būtina padidinti iki mažiausiai 20 procentų. 
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Pakeitimas 390
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, paveiktame 
regione gali paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją mažiausiai dviejų
kompetentingų institucijų prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 20 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, jį palyginus su numatoma importo 
apimtimi, kurią numatė ENTSO-G. 
Pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, ji paskelbia apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus 
patikrinimą, daugiau kaip dvi 
kompetentingos institucijos paskelbė apie 
ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė yra ekspertų grupė, kurią sudaro suinteresuotų šalių 
atstovai, su kuria reikia konsultuotis, susidarius krizinei padėčiai. Sąjungos masto ekstremali 
situacija skelbiama susidarius ypatingoms aplinkybėms ir šio paskelbimo sąlygos turi būti 
griežtos, siekiant išvengti nereikalingų krizės paskelbimo atvejų.

Pakeitimas 391
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 1. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
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masto ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji 
paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

tiekimo koordinavimo grupe, paveiktame 
regione gali paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją mažiausiai dviejų
kompetentingų institucijų prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, jį palyginus su numatoma importo 
apimtimi, kurią numatė ENTSO-G. 
Pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, ji paskelbia apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus 
patikrinimą, daugiau kaip dvi 
kompetentingos institucijos paskelbė apie 
ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė yra ekspertų grupė, kurią sudaro suinteresuotų šalių 
atstovai, su kuria reikia konsultuotis, susidarius krizinei padėčiai. Sąjungos masto ekstremali 
situacija skelbiama susidarius ypatingoms aplinkybėms ir šio paskelbimo sąlygos turi būti 
griežtos, siekiant išvengti nereikalingų krizės paskelbimo atvejų.

Pakeitimas 392
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji 
paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 

1. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, paveiktame 
regione gali paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją dviejų
kompetentingų institucijų prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, jį palyginus su numatoma importo 
apimtimi, kurią numatė ENTSO-G. 
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daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

Pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, ji paskelbia apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus 
patikrinimą, daugiau kaip dvi 
kompetentingos institucijos paskelbė apie 
ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pakeitimas 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija paskelbia apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, kai daugiau, nei
viena kompetentinga institucija pagal 9 
straipsnio 6 dalį paskelbia ekstremaliąją 
situaciją, arba kai Sąjunga netenka didelį 
kiekį iš trečiųjų šalių per dieną 
importuojamų dujų kiekio, kurį numatė 
ENTSO-G, ir kurio negalima 
kompensuoti pritaikius rinkos 
mechanizmus. Komisija kompetentingos 
institucijos prašymu gali paskelbti apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos masto ekstremali situacija paskelbiama tik tada, kai dujų tiekimo sustabdymui 
kompensuoti nepakanka nacionalinių ir pardavimo priemonių.
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Pakeitimas 394
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

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

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G, arba 
daugiau kaip 50% per dieną į konkrečią 
valstybę narę importuojamų dujų kiekio.  
Ji paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją.

Or. hu

Pagrindimas

Šalia 10 % importuojamų dujų kiekio praradimo gali kilti situacija, kai tiekimas į valstybę 
narę yra nutraukiamas visiškai, o tai nepastūmėtų vykdyti Bendrijos masto ekstremaliosios 
situacijos veiksmų plano. Todėl yra būtina užtikrinti, kad Komisija, veikdama vadovaujantis 
solidarumo principu, turėtų įgaliojimus paskelbti Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją kai 
tik dideliu mastu sutrikdomas tiekimas į tam tikrą valstybę narę. 

Pakeitimas 395
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos 

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

paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją kai Sąjunga netenka 
daugiau kaip 20 % iš trečiųjų šalių per 
dieną importuojamų dujų kiekio, kurį 
apskaičiuoja ENTSO-G Ji paskelbia apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, jei, 
pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus 
patikrinimą, daugiau kaip viena 
kompetentinga institucija paskelbia apie 
ekstremaliąją situaciją. Komisija gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, ypač paveiktuose 
geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Dujų tiekimo koordinavimo grupė yra tinkamiausia įstaiga dujų tiekimo padėčiai 
įvertinti ir kadangi ši grupė – tinkama pramonės, valstybių narių pareigūnų ir Komisijos 
pareigūnų bendradarbiavimo vieta, Komisija turėtų konsultuotis su grupe prieš paskelbdama 
ekstremaliąsias situacijas ar prieš imdamasi priemonių ir turi paisyti šios grupės sprendimų. 
Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų būti toliau stiprinama į ją įtraukiant papildomų 
narių, atstovaujančių dujų pramonei, ir didelių pramoninių vartotojų.

Pakeitimas 396
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, gali 
paskelbti apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Sąjunga netenka daugiau kaip 10 % iš 
trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų 
kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G.Ji 
paskelbia apie Sąjungos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
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Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

Or. en

Pakeitimas 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad Europos Komisija turėtų imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu, kai mažiausiai 
viena valstybė narė susiduria su dujų tiekimo sutrikimais. EB ypač turėtų imtis politinio 
padėjėjo vaidmens. Suprantama, kad tam tikri veiksmai dėl dujų pramonės specifiškumo bus 
regioninio pobūdžio, todėl  pagalba tarp kaimyninių šalių yra labiau tikėtina, nei tarp šalių, 
esančių skirtinguose regionuose. 
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Pakeitimas 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę iš karto po 
paskelbimo apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją.

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę  iš karto kai:

- kai yra patikimų požymių, kad iškils 
grėsmė dujų tiekimui, kuriuos galbūt 
sukėlė Išankstinio įspėjimo mechanizmas;
- valstybėje narėje paskelbta apie 
Išankstinio įspėjimo, įspėjimo ar 
ekstremalios situacijos krizės lygį; arba
- paskelbta apie Sąjungos masto 
ekstremalią situaciją.

Or. en

Pagrindimas

Susidarius galimai krizei, Dujų tiekimo koordinavimo grupę reikia sušaukti kaip galima 
anksčiau, siekiant kuo veiksmingiau krizinės padėties metu keistis informacija ir palaikyti 
veiksmingą sprendimų priėmimo procesą. 

Pakeitimas 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo 
apie Bendrijos masto ekstremaliąją 
situaciją. 

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo 
apie Sąjungos masto ekstremaliąją 
situaciją. 

Or. en
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Pakeitimas 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija per 
Dujų tiekimo koordinavimo grupę, su 
kuria konsultuojasi prieš priimdama bet 
kokį sprendimą, koordinuoja 
kompetentingų institucijų veiksmus. Visų 
pirma Komisija užtikrina keitimąsi 
informacija, valstybės narės bei regioninio 
lygmens ir Sąjungos lygmens veiksmų 
nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat 
koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus šią užduotį 
patikėdama Komisijos pirmininko 
pavaduotojui (vyriausiajam įgaliotiniui 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ) 
ir už  energetiką atsakingam Komisijos 
nariui. Komisija sušaukia krizių valdymo 
grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių 
narių, kuriose susidarė ekstremalioji 
situacija, atstovai. Komisija, atsižvelgdama 
į Dujų tiekimo koordinavimo grupės 
prerogatyvas, organizuoja tokios krizių 
valdymo grupės užduotis ir pareigas. 
Komisija užtikrina, kad Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė būtų reguliariai 
informuojama apie krizių valdymo grupės 
nuveiktą darbą.

Or. en

Pagrindimas

Vyriausiasis įgaliotinis ir (arba) Pirmininko pavaduotojas bei už energetiką atsakingas 
Komisijos narys turėtų dalyvauti kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų 
pirmiausia jis turėtų būti atsakingas už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis 
valstybių narių vardu per krizių laikotarpius. Ypač už energetiką atsakingas Komisijos narys 
turėtų koordinuoti Dujų tiekimo koordinavimo grupės, su kuria privaloma konsultuotis krizės 
atveju, veiksmus.
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Pakeitimas 401
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali 
sušaukti krizių valdymo grupę, kurią 
sudaro sektoriaus ir valstybių narių, 
kuriose susidarė ekstremalioji situacija, 
atstovai.

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija, 
nepažeisdama valstybių narių teisės būti 
pačioms atsakingoms už savo tiekimo 
saugumą, koordinuoja kompetentingų 
institucijų veiksmus. Visų pirma Komisija 
skatina keitimąsi informacija, valstybės 
narės bei regioninio lygmens ir Sąjungos
lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat koordinuoja su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
konsultuodamasi su jomis.

Or. en

Pakeitimas 402
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja valstybių narių veiksmus 
konsultuodamasi su Dujų teikimo 
koordinavimo grupe. Visų pirma Komisija 
užtikrina keitimąsi informacija, valstybės 
narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos 
lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat koordinuoja su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. 
Komisija, pasitarusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, gali sušaukti krizių 
valdymo grupę, kurią sudaro sektoriaus ir 
valstybių narių, kuriose susidarė 
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ekstremalioji situacija, atstovai.

Or. de

Pagrindimas

Gamtinių dujų vaidmuo valstybėse narėse, infrastruktūros apimtys ir tinklų susiejimo su 
tinklais kaimyninėse šalyse laipsnis skiriasi taip smarkiai, kad kiekvienas tiekimo sutrikimo 
atvejis prieš imantis priemonių turi būti aptartas ekspertų grupės. Akivaizdžiausias 
kandidatas yra Dujų tiekimo koordinavimo grupė, kurios vaidmenį būtina žymiai sustiprinti. 

Pakeitimas 403
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
užtikrina kompetentingų institucijų 
ekstremalios situacijos veiksmų 
koordinavimą. Visų pirma Komisija 
užtikrina keitimąsi informacija, valstybės 
narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos 
lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat gali užtikrinti su 
trečiosiomis šalimis susijusių veiksmų 
koordinavimą. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija vykdo savo įgaliojimus siekdama kuo didesnio veiksmų efektyvumo ir, kita vertus, 
nedarydama poveikio valstybių narių galimybei, atsižvelgus į konkrečią nacionalinę padėtį, 
nustatyti tinkamiausias priemones. Turi būti vengiama konkurencijos iškraipymų, taip pat 
valstybių narių ir Europos įmonių projektų ir infrastruktūros iniciatyvų apribojimų.
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Pakeitimas 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
užtikrina kompetentingų institucijų 
ekstremalios situacijos veiksmų 
koordinavimą. Visų pirma Komisija 
užtikrina keitimąsi informacija, valstybės 
narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos 
lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat gali užtikrinti su 
trečiosiomis šalimis susijusių veiksmų 
koordinavimą. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
užtikrina kompetentingų institucijų 
ekstremalios situacijos veiksmų 
koordinavimą. Visų pirma Komisija 
užtikrina keitimąsi informacija, valstybės 
narės bei regioninio lygmens ir Sąjungos
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pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat gali užtikrinti su 
trečiosiomis šalimis susijusių veiksmų 
koordinavimą. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus, pasikonsultavusi su Dujų
tiekimo koordinavimo grupe. Visų pirma 
Komisija užtikrina keitimąsi informacija, 
valstybės narės bei regioninio lygmens ir 
Sąjungos lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat koordinuoja su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. 
Komisija gali sušaukti krizių valdymo 
grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių 
narių, kuriose susidarė ekstremalioji 
situacija, atstovai. 

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
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tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi, Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Su Dujų tiekimo koordinavimo grupe reikėtų reguliariai 
konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 407
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe. Visų pirma 
Komisija užtikrina keitimąsi informacija, 
valstybės narės bei regioninio lygmens ir 
Sąjungos lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat koordinuoja su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. 
Komisija gali sušaukti krizių valdymo 
grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių 
narių, kuriose susidarė ekstremalioji 
situacija, atstovai. 

Or. en

Pakeitimas 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstybės narės bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe. Visų pirma 
Komisija užtikrina keitimąsi informacija, 
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veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. 

valstybės narės bei regioninio lygmens ir 
Sąjungos lygmens veiksmų nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat koordinuoja su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. 
Komisija gali sušaukti krizių valdymo 
grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių 
narių, kuriose susidarė ekstremalioji 
situacija, atstovai. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 409
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija kompetentingai 
institucijai gali pateikti savo nuomonę.

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su 
jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
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pakeisti arba atšaukti savo prašymą.
Jeigu per tris dienas Komisija 
nusprendžia nekeisti arba neatšaukti 
prašymo, kompetentinga institucija 
nedelsdama patenkina Komisijos 
prašymą. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija kompetentingai 
institucijai gali pateikti savo nuomonę.

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su 
jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą.
Jeigu per tris dienas Komisija 
nusprendžia nekeisti arba neatšaukti 
prašymo, kompetentinga institucija 
nedelsdama patenkina Komisijos 
prašymą.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su 
jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą.
Jeigu per tris dienas Komisija 
nusprendžia nekeisti arba neatšaukti 
prašymo, kompetentinga institucija 
nedelsdama patenkina Komisijos 
prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planai yra pritaikyti kiekvienai 
nacionalinės ar regioninės rinkos situacija ir priemonėms,  siekiant pasirengti dujų tiekimo 
sutrikimo atvejams. Todėl Komisijai neturėtų būti suteikiami itin platūs įgaliojimai vertinti 
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šiuos planus ir nurodyti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir gamtinių dujų 
įmonės imtis kitokių veiksmų. Be to toks įgaliojimų perdavimas Komisijai neatitinka 
Direktyvos Nr. 2009/73/EB 5 ir 6 straipsnio nuostatų; pagal šią direktyvą valstybėms narėms 
pavestas svarbiausias vaidmuo užtikrinant dujų tiekimo saugumą.

Pakeitimas 412
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija, pasitarus su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, mano, kad, 
susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai 
situacijai, valstybės narės arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija pareikalauja, kad 
valstybė narė arba gamtinių dujų įmonė 
pakeistų savo veiklą.

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su jos 
prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą.

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama valstybė 
narė pakeičia savo veiklą ir praneša apie 
tai Komisijai arba paaiškina Komisijai, 
kodėl nesutinka su jos prašymu. Tokiu 
atveju Komisija gali pakeisti arba atšaukti 
savo prašymą.

Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia 
nekeisti arba neatšaukti prašymo, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
patenkina Komisijos prašymą. 

Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia 
nekeisti arba neatšaukti prašymo, valstybė 
narė nedelsdama patenkina Komisijos 
prašymą.

Or. de

Pagrindimas

Gamtinių dujų vaidmuo valstybėse narėse, infrastruktūros apimtys ir tinklų susiejimo su 
tinklais kaimyninėse šalyse laipsnis skiriasi taip smarkiai, kad kiekvienas tiekimo sutrikimo 
atvejis prieš imantis priemonių turi būti aptartas ekspertų grupės. Akivaizdžiausias 
kandidatas yra Dujų tiekimo koordinavimo grupė, kurios vaidmenį būtina žymiai sustiprinti. 
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Pakeitimas 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija pareikalauja, kad 
kompetentinga institucija arba gamtinių 
dujų įmonė pakeistų savo veiklą. Komisijos 
prašyme nurodomos priemonės, kurias 
turi taikyti kompetentinga institucija ar 
gamtinių dujų įmonės, siekiant atstatyti 
dujų vidaus rinkos veikimą. 

Or. en

Pakeitimas 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos vykdoma 
veikla yra netinkama ekstremaliajai 
situacijai spręsti arba kad ji kelia didelį 
pavojų kitos valstybės narės padėčiai, 
Komisija, tinkamai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę, 
pareikalauja, kad kompetentinga institucija 
pakeistų savo veiklą.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 415
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos vykdoma 
veikla yra netinkama ekstremaliajai 
situacijai spręsti arba kad ji kelia didelį 
pavojų kitos valstybės narės padėčiai, 
Komisija, tinkamai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę, 
pareikalauja, kad kompetentinga institucija 
pakeistų savo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), atitinkami klientai, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER ), Dujų tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti 
laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo 
klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo vieta.



PE438.242v01-00 54/105 AM\802059LT.doc

LT

Pakeitimas 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos vykdoma 
veikla yra netinkama ekstremaliajai 
situacijai spręsti arba kad ji kelia didelį 
pavojų kitos valstybės narės padėčiai, 
Komisija, tinkamai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę, 
pareikalauja, kad kompetentinga institucija 
pakeistų savo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Pakeitimas 417
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 

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

kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija, pasikonsultavusi su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe,
pareikalauja, kad kompetentinga institucija 
arba gamtinių dujų įmonė pakeistų savo 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 418
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 419
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su jos 
prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą.

Per pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su jos 
prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą.
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Or. en

Pakeitimas 420
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu per tris dienas Komisija 
nusprendžia nekeisti arba neatšaukti 
prašymo, kompetentinga institucija 
nedelsdama patenkina Komisijos 
prašymą. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 421
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
veiksmai, kompetentingų institucijų arba 
gamtinių dujų įmonių vykdoma veikla yra 
netinkama ekstremaliajai situacijai 
spręsti, Komisija turi teisę tiesiogiai 
įgyvendinti II ir III prieduose išvardytas 
priemones, kad dujų tiekimas į paveiktas 
rinkas būtų nedelsiant atnaujintas. 
Komisijai leidžiama tiesiogiai įsikišti tol, 
kol gamtinių dujų vidaus rinka pradės vėl 
veikti.
Komisija, pasikonsultavusi su 
kompetentingomis institucijomis nustato 
Europos Sąjungos kompensavimo 
priemones, paremtas iš anksto nustatytu 
rinkos modeliu, įskaitant tinkamas 
išmokas gamtinių dujų įmonėms, 
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pateikiančias savo gamtinių dujų išteklius 
Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai 
spręsti.

Or. en

Pakeitimas 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija arba 
gamtinių dujų įmonės jokiais atvejais
netaiko priemonių, dėl kurių būtų 
ribojamas dujų transportavimas vidaus 
rinkoje.

5. Valstybės narės ir kompetentingos 
institucijos, laikydamosi savo teisinių 
įsipareigojimų, susijusių su sveikatos, 
saugos ir aplinkos apsaugos klausimais,
netaiko jokių priemonių, kuriomis būtų
nederamai ribojamas sutartyje nurodyto
dujų kiekio transportavimas į kitas 
valstybes.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad skirtingi suinteresuotieji subjektai aiškiai pasiskirstytų savo pareigas. Tai ypač 
svarbu itin ekstremalių situacijų laikotarpiais, kai paveiktos kelios valstybės narės ir kai 
siekiant pataisyti padėtį nebeužtenka vien tik rinka grindžiamų priemonių. šiuo pakeitimu 
užtikrinama siūlomo reglamento 10 straipsnio 5 dalies ir 9 straipsnio 3 dalies darna. Be to, 
įmonės turi laikytis teisinių nuostatų, susijusių su anksčiau minėtais klausimais. Naujos 
nuostatos neturėtų joms prieštarauti.

Pakeitimas 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų išlaikyta tarpvalstybinė 

6. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų išlaikyta esamais 
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prieiga prie laikymo įrenginių, ir nepriima 
jokių teisinių nuostatų, kuriomis būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas 
paveiktoms rinkoms.

komerciniais susitarimais paremta
tarpvalstybinė prieiga prie laikymo 
įrenginių, ir nepriima jokių teisinių 
nuostatų, kuriomis būtų nederamai 
ribojamas sutartyje nurodyto dujų kiekio
transportavimas paveiktoms rinkoms.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti išaiškinta, kad ši prieiga suteikta remiantis komerciniais susitarimais, taip šie 
susitarimai būtų apsaugoti. Reikia, kad skirtingi suinteresuotieji subjektai aiškiai 
pasiskirstytų savo pareigas. Tai ypač svarbu itin ekstremalių situacijų laikotarpiais, kai 
paveiktos kelios valstybės narės ir kai siekiant pataisyti padėtį nebeužtenka vien tik rinka 
grindžiamų priemonių. Komercinių sutarčių taip pat turi būti laikomasi ir Sąjungos masto 
ekstremaliosios situacijos atveju.

Pakeitimas 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei Komisija mano, kad Sąjungos 
masto ekstremaliosios situacijos atveju 
veiksmų, kurių ėmėsi kompetentingos 
institucijos ar gamtinių dujų įmonės, 
nepakanka, Komisija turi teisę tiesiogiai 
įgyvendinti II ir III prieduose išvardytas 
priemones, kad dujų tiekimas į paveiktas 
rinkas būtų atnaujintas.
Komisija, pasikonsultavusi su 
kompetentingomis institucijomis nustato 
Europos Sąjungos kompensavimo 
priemones, paremtas iš anksto nustatytu 
rinkos modeliu, įskaitant tinkamas 
išmokas gamtinių dujų įmonėms, 
pateikiančias savo gamtinių dujų išteklius 
Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai 
spręsti.

Or. en
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Pagrindimas

Komisija turėtų koordinuoti gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų nacionalinių institucijų 
veiksmus tol, kol rinka pradės vėl normaliai veikti.  Tačiau, jei valstybiniu lygmeniu taikomų 
savanoriškų priemonių nepakanka, kaip paskutinė išeitis, Komisijai turėtų būti suteikiama 
teisė pačiai imtis priemonių. Šiuos priemonės  turėtų būti tiksliai apribotos, leidžiant tik 
priemones, būtinas atkurti vidaus rinkos veikimą, kurios turėtų būti taikomos kartu su 
kompensavimo priemonėmis, užtikrinančiomis mažiausius gamtinių dujų įmonių, pateikiančių 
savo gamtinių dujų išteklius, interesus.

Pakeitimas 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų.

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai, Komisijos 
atstovai, už energetiką atsakingo 
Komisijos nario darbuotojai ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojo-Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams 
ir saugumo politikai darbuotojai.
Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai 
būtina; bendradarbiaudama su šalimis 
tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi ir 
teikia atskaitas apie dujų transportavimą
Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Vyriausiasis įgaliotinis-Pirmininko pavaduotojas ir už energetiką atsakingas Komisijos narys 
turėtų dalyvauti kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų pirmiausia jis turėtų būti 
atsakingas už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis valstybių narių vardu per 
krizių laikotarpius. Ypač už energetiką atsakingas Komisijos narys turėtų koordinuoti Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės, su kuria privaloma konsultuotis krizės atveju, veiksmus.
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Pakeitimas 426
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. 

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. Pasirenkant ekspertus ir 
Komisijos atstovus būtina  tolygiai 
atsižvelgti tiek į profesionalumo aspektus, 
tiek į regionų pusiausvyros principą.

Or. hu

Pagrindimas

Stebėsenos grupės nariai turėtų būti pasirenkami vadovaujantis regionų pusiausvyros ir 
techninės patirties principu. Spendžiant tiekimo problemas regionuose, reikalingų vietos žinių 
turintys specialistai gali vaidinti svarbų vaidmenį. 

Pakeitimas 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. 

7. Komisija, deramai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę,
sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos 
grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami 
sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. 
Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai 
būtina; bendradarbiaudama su dujas 
gaminančiomis šalimis ir tranzito šalimis ji 
stebi ir teikia atskaitas apie dujų 
transportavimą Europos Sąjungoje ir už jos 
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ribų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Su Dujų tiekimo koordinavimo grupe reikėtų reguliariai 
konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų.

7. Komisija, deramai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę,
sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos 
grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami 
sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. 
Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai 
būtina; bendradarbiaudama su dujas 
gaminančiomis šalimis ir tranzito šalimis ji 
stebi ir teikia atskaitas apie dujų 
transportavimą Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, Komisija turėtų 
reguliariai konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe.
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Pakeitimas 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. 

7. Komisija, deramai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę,
sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos 
grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami 
sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. 
Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai 
būtina; bendradarbiaudama su dujas 
gaminančiomis šalimis ir tranzito šalimis ji 
stebi ir teikia atskaitas apie dujų 
transportavimą Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 

7. Komisija, deramai atsižvelgusi į Dujų 
tiekimo koordinavimo grupės nuomonę,
sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos 
grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami 
sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. 
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bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. 

Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai 
būtina; bendradarbiaudama su dujas 
gaminančiomis šalimis ir tranzito šalimis ji 
stebi ir teikia atskaitas apie dujų 
transportavimą Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 431
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. 

7. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe, sudaro 
nuolatinį atsarginį stebėsenos grupės narių 
sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus 
ekspertai ir Komisijos atstovai. Stebėsenos 
grupė gali būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų. 

Or. en
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Pakeitimas 432
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir Komisijos
atstovai. Stebėsenos grupė gali būti 
sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų. 

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 
stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir visų 
valstybių narių atstovai. Stebėsenos grupė 
gali būti sušaukta, kai tai būtina; visada
bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų.

Or. en

Pakeitimas 433
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-
G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija 
priima sprendimą dėl grupės sudėties, 
užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles.

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, jei jos nėra 
kompetentingos institucijos dalis, ACER, 
ENTSO-G, dujų bei elektros energijos 
sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija 
priima sprendimą dėl grupės sudėties, 
užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. de
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Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė vaidino pagrindinį vaidmenį paskutiniosios dujų tiekimo 
krizės metu. Be jokios abejonės būtų naudinga jei Komisija išnagrinėtų nacionalinius planus 
ir pasiektų tam tikro lygio suderinimo. Tačiau, Dujų tiekimo koordinavimo grupė privalėtų 
išlaikyti vadovaujantį vaidmenį. Reikia sustiprinti Dujų tiekimo koordinavimo grupės 
vaidmenį.

Pakeitimas 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-
G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija 
priima sprendimą dėl grupės sudėties, 
užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles.

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-
G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai bei elektros 
energijos gamybos pramonės atstovai. 
Komisija priima sprendimą dėl grupės 
sudėties, užtikrindama jos 
reprezentatyvumą, ir pirmininkauja grupei. 
Grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmuo labai svarbus, o kadangi jos funkcija yra žymiai 
platesnė už vien tik patariamąją, ne si įvertina dujų tiekimo padėtį ir yra tinkama visų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo vieta, į jos sudėtį turėtų būti įtraukti ir elektros 
energijos gamybos pramonės atstovai.
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Pakeitimas 435
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, 
ENTSO-G, šiam sektoriui atstovaujančių 
įstaigų ir atitinkamų vartotojų atstovai. 
Komisija priima sprendimą dėl grupės 
sudėties, užtikrindama jos 
reprezentatyvumą, ir pirmininkauja 
grupei. Grupė nustato savo darbo tvarkos 
taisykles.

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro visų 
valstybių narių, ACER, ENTSO-G, šiam 
sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Užtikrinama, 
kad būtų atstovaujama visoms valstybėms 
narėms.

Or. en

Pakeitimas 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1a. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
užtikrina, kad visos suinteresuotosios 
šalys bus atstovaujamos remiantis 
saugumo problemų specifiškumu arba, 
ekstremalios situacijos atveju, bus 
atstovaujama su ekstremalia situacija 
susijusiems regionams.

Or. it

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupės sudėtis keisis priklausomai nuo svarstomų problemų.
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Pakeitimas 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus:

2. Laikantis šio reglamento nuostatų,
Dujų tiekimo koordinavimo grupė
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija 
sprendžiant visų pirma šiuos klausimus:

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Su Dujų tiekimo koordinavimo grupe reikėtų reguliariai 
konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus: 

2. Laikantis šio reglamento nuostatų,
Dujų tiekimo koordinavimo grupė
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija 
sprendžiant visų pirma šiuos klausimus:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus: 

2. Laikantis šio reglamento nuostatų,
Dujų tiekimo koordinavimo grupė
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija 
sprendžiant visų pirma šiuos klausimus:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus: 

2. Laikantis šio reglamento nuostatų,
Dujų tiekimo koordinavimo grupė
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija 
sprendžiant visų pirma šiuos klausimus:

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 441
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus: 

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
bendradarbiauja su Komisija sprendžiant 
visų pirma šiuos klausimus:

Or. de

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė vaidino pagrindinį vaidmenį paskutiniosios dujų tiekimo 
krizės metu. Be jokios abejonės būtų naudinga jei Komisija išnagrinėtų nacionalinius planus 
ir pasiektų tam tikro lygio suderinimo. Tačiau, Dujų tiekimo koordinavimo grupė privalėtų 
išlaikyti vadovaujantį vaidmenį. Reikia sustiprinti Dujų tiekimo koordinavimo grupės 
vaidmenį.

Pakeitimas 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir vertinimo metodika;

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir rizikos bei poveikio vertinimo 
metodika;

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Su Dujų tiekimo koordinavimo grupe reikėtų reguliariai 
konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir vertinimo metodika;

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir rizikos bei poveikio vertinimo 
metodika;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir vertinimo metodika;

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir rizikos bei poveikio vertinimo 
metodika;
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir vertinimo metodika;

d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji 
standartai ir rizikos bei poveikio vertinimo 
metodika;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 446
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų 
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situacijų valdymo planų įgyvendinimas ir 
peržiūra;

Or. en

Pakeitimas 447
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) planų įgyvendinimas, peržiūra ir 
panaikinimas;

Or. en

Pakeitimas 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) planų peržiūra ir įgyvendinimas;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Su Dujų tiekimo koordinavimo grupe reikėtų reguliariai 
konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.
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Pakeitimas 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) planų peržiūra ir įgyvendinimas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) planų peržiūra ir įgyvendinimas;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi patirtimi ir 
formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis aptarimo 
vieta. Taigi Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, susijusių su 
tiekimo saugumu, koordinavimą. Laikantis šio reglamento nuostatų, Komisija turėtų 
reguliariai konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe.
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Pakeitimas 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas; g) planų peržiūra ir įgyvendinimas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 452
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant šį reglamentą Dujų tiekimo 
koordinavimo grupei pateikiamos tik 
neslaptos informacijos versijos.

Or. en

Pakeitimas 453
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

3. Komisija reguliariai šaukia Dujų 3. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
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tiekimo koordinavimo grupės posėdžius. reguliariai rengia posėdžius.

Or. de

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė vaidino pagrindinį vaidmenį paskutiniosios dujų tiekimo 
krizės metu. Be jokios abejonės būtų naudinga jei Komisija išnagrinėtų nacionalinius planus 
ir pasiektų tam tikro lygio suderinimo. Tačiau, Dujų tiekimo koordinavimo grupė privalėtų 
išlaikyti vadovaujantį vaidmenį. Reikia sustiprinti Dujų tiekimo koordinavimo grupės 
vaidmenį.

Pakeitimas 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gali būti sukuriami Dujų tiekimo 
koordinavimo grupės regioniniai 
pogrupiai, į kuriuos įtraukiami nariai iš 
atitinkamo regiono. Dujų tiekimo 
koordinavimo grupė stebi regioninių 
pogrupių darbą.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti šiame reglamente nustatytus regioninius tikslus, labai svarbu, kad visos 
susijusios institucijos ir gamtinių dujų įmonės apsvarstytų, kaip jos veiksmingai dirbs kartu ir 
bendradarbiaus. Pavyzdžiui, Dujų tiekimo koordinavimo grupės efektyvumą galima padidinti 
sudarant galimybę sukurti atskirus pogrupius, regiono mastu sprendžiančius tiekimo saugumo 
klausimus.
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Pakeitimas 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Taikant šį reglamentą Dujų tiekimo 
koordinavimo grupei pateikiamos tik 
neslaptos informacijos versijos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Dujų tiekimo koordinavimo grupės sudėtį, konfidencialios informacijos 
perdavimas gali labai pakenkti įmonių komerciniams interesams ir sutarčių įgyvendinimui, 
lemti rinkos iškraipymus ir netgi gali būti žalingas tiekimo saugumui (ypač atsižvelgiant į
būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų svertus derybose su išorės gamintojais).

Pakeitimas 456
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susidarius ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingai institucijai kasdien 
teikiama visų pirma ši informacija:

1. Nuo ...*, susidarius ekstremaliajai 
situacijai, kompetentingai institucijai 
kasdien teikiama visų pirma ši informacija:
OL (įrašyti datą): 6 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad krizės atveju kompetentinga institucija kasdien galėtų gauti 12 straipsnio 1 dalyje 
išvardytą informaciją. Kadangi, kad būtų galima perduoti duomenis, turi būti sukurta 
kompetentingos institucijos ir rinkos dalyvių duomenų perdavimo sistema, turėtų būti 
numatytas 6 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis.
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Pakeitimas 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
dieną);

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose
perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, 
laikymo įrenginio ar SGD terminalo
jungimo taškuose;

Or. en

Pakeitimas 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
dieną);

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose
perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, 
laikymo įrenginio ar SGD terminalo
jungimo taškuose;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais. Be to, bendrovės PGNiG 
siūlomame tekste tūris nenurodomas, tačiau savaime aišku, kad valandinis dujų srautas turėtų 
būti nurodytas mln. m3 per valandą, o ne mln. m3 per dieną, kai nurodoma EK siūlomame 
tekste.
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Pakeitimas 459
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
dieną);

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose
perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, 
laikymo įrenginio ar SGD terminalo
jungimo taškuose;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais.

Pakeitimas 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
dieną);

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose
perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, 
laikymo įrenginio ar SGD terminalo
jungimo taškuose;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais.
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Pakeitimas 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
dieną);

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose
perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, 
laikymo įrenginio ar SGD terminalo
jungimo taškuose;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais.

Pakeitimas 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį
įmanoma užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį
turėtų būti galima užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

Or. en
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Pakeitimas 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį
įmanoma užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį 
turėtų būti galima užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais. Be to, bendrovės PGNiG 
siūlomame tekste tūris nenurodomas, tačiau savaime aišku, kad valandinis dujų srautas turėtų 
būti nurodytas mln. m3 per valandą, o ne mln. m3 per dieną, kai nurodoma EK siūlomame 
tekste.

Pakeitimas 464
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį
įmanoma užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį 
turėtų būti galima užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais.
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Pakeitimas 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį
įmanoma užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį 
turėtų būti galima užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais.

Pakeitimas 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį 
įmanoma užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį
turėtų būti galima užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas siūlomas 12 straipsnio 1 dalies b punktas. Be to, iš dalies 
pakeičiamas 12 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų rinkos 
realijas, nes praktiškai bus galima remtis tik apytikriais vertinimais.
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Pakeitimas 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. 

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Sąjungos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. Komisija išnagrinėja 
valstybių narių vertinimus ir pateikia 
apibendrintus rezultatus Dujų tiekimo 
koordinavimo grupei.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi 
patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis
aptarimo vieta. Taigi, DTKG turėtų palengvinti priemonių, susijusių su tiekimo saugumu, 
koordinavimą. Su DTKG reikėtų reguliariai konsultuotis laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
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veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. 

veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Sąjungos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. Komisija išnagrinėja 
valstybių narių vertinimus ir pateikia 
apibendrintus rezultatus Dujų tiekimo 
koordinavimo grupei.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi 
patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis 
aptarimo vieta. Taigi, Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, 
susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Su DTKG reikėtų reguliariai konsultuotis 
laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. 

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Sąjungos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. Komisija išnagrinėja 
valstybių narių vertinimus ir pateikia 
apibendrintus rezultatus Dujų tiekimo 
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koordinavimo grupei.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ekspertų įstaiga, susidedanti iš įvairių suinteresuotųjų šalių (dujų pramonės atstovai, 
ENTSO-G, atitinkami klientai, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ACER), Dujų 
tiekimo koordinavimo grupė (DTKG) galėtų būti laikoma tinkamiausia diskusijų, dalijimosi 
patirtimi ir formalių konsultacijų ir koordinavimo klausimų su suinteresuotosiomis šalimis 
aptarimo vieta. Taigi, Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų palengvinti priemonių, 
susijusių su tiekimo saugumu, koordinavimą. Su DTKG reikėtų reguliariai konsultuotis 
laikantis šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 470
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pagrindimas

Pateikiant visus susitarimus su trečiosiomis šalimis kyla pavojus konfidencialios komercinės 
informacijos slaptumui.
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Pakeitimas 471
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui;

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui; prieš sudarydamos naujus 

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

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 475
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Valstybės narės Komisijai pateikia 
galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos 
dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų 
tiekimui; sudariusios naujus 
tarpvyriausybinius susitarimus valstybės 
narės informuoja apie tai Komisiją;

Or. en

Pakeitimas 476
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Komisija, konsultuodamasi su 
valstybėmis narėmis ir Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, nustato, kokia 
informacija yra tikrai svarbi norint 
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įvertinti dujų tiekimo saugumą. 
Atsižvelgdamos į tai, kompetentingos 
institucijos apie sutartis, kurias atitinkamų 
jų valstybių narių gamtinių dujų įmonės 
sudaro su trečiųjų šalių tiekėjais, gali 
pranešti Komisijai šią apibendrintą
informaciją:

- sutarties trukmė ir jos pratęsimo 
nuostatos;

- sutarties trukmė ir jos pratęsimo 
nuostatos;

- bendras sutartyje nurodytas kiekis, 
metinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

- bendras sutartyje nurodytas kiekis, 
metinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

- galimybė keisti sutartyje nurodytą kiekį, 
taip pat nuostatos, susijusios su 
įsipareigojimais pirkti arba mokėti 
netesybas.
- sutartyje nurodyti pristatymo taškai. - sutartyje nurodyti pristatymo taškai.

Or. en

Pakeitimas 477
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, jų teritorijoje veikiančių gamtinių 
dujų įmonių sudarytas su trečiųjų šalių 
gamintojais, praneša Komisijai šią 
apibendrintą informaciją:

- sutarties trukmė ir jos pratęsimo
nuostatos;

- sutarties trukmė;

- bendras sutartyje nurodytas kiekis,
metinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

- sutartyje nurodytas tiekiamų dujų metinis 
ir mėnesinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

- galimybė keisti sutartyje nurodytą kiekį, 
taip pat nuostatos, susijusios su 
įsipareigojimais pirkti arba mokėti 
netesybas.
- sutartyje nurodyti pristatymo taškai. - sutartyje nurodyti pristatymo taškai.
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Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, jų teritorijoje veikiančių gamtinių 
dujų įmonių sudarytas su trečiųjų šalių 
gamintojais, praneša Komisijai šią 
apibendrintą informaciją:

- sutarties trukmė ir jos pratęsimo 
nuostatos;

- sutarties trukmė;

- bendras sutartyje nurodytas kiekis, 
metinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

-  sutartyje nurodytas tiekiamų dujų
metinis ir mėnesinis kiekis ir vidutinis 
kiekis per mėnesį;

- galimybė keisti sutartyje nurodytą kiekį, 
taip pat nuostatos, susijusios su 
įsipareigojimais pirkti arba mokėti 
netesybas.
- sutartyje nurodyti pristatymo taškai. - sutartyje nurodyti pristatymo taškai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.



PE438.242v01-00 90/105 AM\802059LT.doc

LT

Pakeitimas 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, jų teritorijoje veikiančių gamtinių 
dujų įmonių sudarytas su trečiųjų šalių 
gamintojais, praneša Komisijai šią 
apibendrintą informaciją:

- sutarties trukmė ir jos pratęsimo 
nuostatos;

- sutarties trukmė;

- bendras sutartyje nurodytas kiekis,
metinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

-  sutartyje nurodytas tiekiamų dujų
metinis ir mėnesinis kiekis ir vidutinis 
kiekis per mėnesį;

- galimybė keisti sutartyje nurodytą kiekį, 
taip pat nuostatos, susijusios su 
įsipareigojimais pirkti arba mokėti 
netesybas.
- sutartyje nurodyti pristatymo taškai. - sutartyje nurodyti pristatymo taškai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, jų teritorijoje veikiančių gamtinių 
dujų įmonių sudarytas su trečiųjų šalių 
gamintojais, praneša Komisijai šią 
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apibendrintą informaciją:
- sutarties trukmė ir jos pratęsimo 
nuostatos;

- sutarties trukmė;

- bendras sutartyje nurodytas kiekis,
metinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

- sutartyje nurodytas tiekiamų dujų metinis 
ir mėnesinis kiekis ir vidutinis kiekis per 
mėnesį;

- galimybė keisti sutartyje nurodytą kiekį, 
taip pat nuostatos, susijusios su 
įsipareigojimais pirkti arba mokėti 
netesybas.
- sutartyje nurodyti pristatymo taškai. - sutartyje nurodyti pristatymo taškai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte reikalaujama informacijos, kuri nėra reikalinga norint užtikrinti tiekimo 
saugumą, bet, priešingai, sukeltų rimtų konfidencialumo problemų. Todėl šiame pakeitime 
susitelkta į informaciją, kuri yra naudinga norint pasiekti šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 481
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, kurias atitinkamų jų valstybių 
narių gamtinių dujų įmonės sudaro su 
trečiųjų šalių tiekėjais, praneša Komisijai 
šią apibendrintą, bet pakankamą
informaciją, kad Komisija galėtų veikti:

Or. en
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Pakeitimas 482
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, kurias atitinkamų jų valstybių 
narių gamtinių dujų įmonės sudaro su 
trečiųjų šalių tiekėjais, praneša Komisijai 
šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Jei kompetentinga institucija turi apibendrinti 12 straipsnio 6 dalies b punkte minimus 
duomenis, gamtinių dujų įmonės turi būti įpareigotos teikti kompetentingai institucijai šiuos 
duomenis. Kitokiu atveju, jei gamtinių dujų įmonės atsisako pateikti duomenis, 
kompetentingos institucijos neturi jokios teisinės galimybės juos gauti.

Pakeitimas 483
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punkto 1 a dalis (nauja) (po įtraukų)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad kompetentinga institucija galėtų 
vykdyti savo įsipareigojus, nustatytus šioje 
dalyje, gamtinių dujų įmonės teikia 
pirmoje dalyje nurodytus duomenis, kad 
kompetentinga institucija galėtų juos 
apibendrinti.

Or. en

Pagrindimas

Jei kompetentinga institucija turi apibendrinti 12 straipsnio 6 dalies b punkte minimus 
duomenis, gamtinių dujų įmonės turi būti įpareigotos teikti kompetentingai institucijai šiuos 
duomenis. Kitokiu atveju, jei gamtinių dujų įmonės atsisako pateikti duomenis, 
kompetentingos institucijos neturi jokios teisinės galimybės juos gauti.
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Pakeitimas 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. 
perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie 
duomenys: 

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
Komisijai kasmet iki liepos 31 d. perduoda 
ataskaitą, kurioje pateikiami šie duomenys: 

a) informacija apie N-1 rodiklio 
skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti 
būtini duomenys, pažanga, susijusi su 
investicijomis į N-1 standarto 
įgyvendinimą, sunkumai, kuriuos šalis 
patyrė įgyvendindama naujas 
alternatyvias priemones; 

a) informacija apie N-1 rodiklio 
skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti 
būtini duomenys; 

b) dujų importo sutartyse nurodytos 
metinės sumos, trukmė ir šalis tiekėja;

b) apibendrintai dujų importo sutartyse 
nurodytos metinės sumos, trukmė ir šalis 
tiekėja;

c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir 
išleidimo taško didžiausias sujungimo 
pajėgumas;

c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir 
išleidimo taško didžiausias sujungimo
pajėgumas;

d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių 
susitarimų, sudarytų su trečiosiomis 
šalimis, aspektai. 

d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių 
susitarimų, sudarytų su trečiosiomis 
šalimis, aspektai. 

Or. en

Pagrindimas

Konfidencialios informacijos perdavimas gali labai pakenkti įmonių komerciniams interesams 
ir sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi gali būti žalingas tiekimo 
saugumui (ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų svertus derybose su išorės 
gamintojais).
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Pakeitimas 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. 
perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie 
duomenys: 

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
Komisijai kasmet iki liepos 31 d. perduoda 
ataskaitą, kurioje pateikiami šie duomenys: 

a) informacija apie N-1 rodiklio 
skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti 
būtini duomenys, pažanga, susijusi su 
investicijomis į N-1 standarto 
įgyvendinimą, sunkumai, kuriuos šalis 
patyrė įgyvendindama naujas 
alternatyvias priemones; 

a) informacija apie N-1 rodiklio 
skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti 
būtini duomenys; 

b) dujų importo sutartyse nurodytos 
metinės sumos, trukmė ir šalis tiekėja;

b) apibendrintai dujų importo sutartyse 
nurodytos metinės sumos, trukmė ir šalis 
tiekėja;

c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir 
išleidimo taško didžiausias sujungimo 
pajėgumas;

c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir 
išleidimo taško didžiausias sujungimo 
pajėgumas;

d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių 
susitarimų, sudarytų su trečiosiomis 
šalimis, aspektai. 

d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių 
susitarimų, sudarytų su trečiosiomis 
šalimis, aspektai. 

Or. en

Pakeitimas 486
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. 

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. 
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perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie 
duomenys: 

perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie 
neapibendrinti duomenys:

Or. en

Pakeitimas 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina slaptos komercinės informacijos 
konfidencialumą. 

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
visada užtikrina taikant šį reglamentą 
joms pateiktos slaptos komercinės 
informacijos konfidencialumą.

Or. en

Pagrindimas

Konfidencialios informacijos perdavimas gali labai pakenkti įmonių komerciniams interesams 
ir sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi gali būti žalingas tiekimo 
saugumui (ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų svertus derybose su išorės 
gamintojais).

Pakeitimas 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina slaptos komercinės informacijos 
konfidencialumą. 

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina taikant šį reglamentą joms
pateiktos slaptos komercinės informacijos 
konfidencialumą.

Or. en
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Pagrindimas

Konfidencialios informacijos perdavimas gali labai pakenkti įmonių komerciniams interesams 
ir sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi gali būti žalingas tiekimo 
saugumui (ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų svertus derybose su išorės 
gamintojais).

Pakeitimas 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija parengia nuolatinės dujų 
tiekimo saugumo stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo sistemą, įskaitant šias priemones:
a) metinių ataskaitų, kuriose nurodoma, 
ar trečiųjų šalių įmonės, ypač 
pagrindiniai tiekėjai, ir visos joms 
pavaldžios įmonės, laikosi energetikos 
sektoriaus vidaus rinkos taisyklių, ypač 
dėl skaidrumo ir atitikties ES 
konkurencijos teisei, rengimą;
b) trečiųjų šalių vertikaliai integruotų 
energetikos bendrovių poveikio vidaus 
rinkai ir būdų, kaip įgyvendinti 
abipusiškumo principą, vertinimą;
c) atitinkamų priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią 
nekontroliuojamoms užsienio valstybių 
valdomų įmonių investicijoms į ES 
energetikos sektorių, visų pirma, į dujų ir 
elektros energijos perdavimo tinklus, 
taikymą;
d) valstybių narių ir trečiųjų šalių 
sudaromų sutarčių dėl gamtinių dujų 
kontrolę siekiant nustatyti, ar jos atitinka
ES vidaus rinkos nuostatas. Komisija 
užtikrina, kad būtų panaikinta kiekviena 
sąlyga, kurios poveikis toks pat kaip 
paskirties sąlygos, jeigu ji prieštarauja ES 
teisei.
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Or. en

Pakeitimas 490
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

13a straipsnis
Gamybiniai įrengimai, kurių atveju 
būtina išlaikyti tiekėjus (elektrinės, naftos 
perdirbimo įmonės, dujų saugojimo 
įrenginiai ir t.t.) privalo funkcionuoti 
patiriant kaip galima mažiau trukdžių, 
norint užtikrinti gaminių dujų, elektros 
energijos ir šilumos tiekimą.  Nustatyti 
ribiniai dydžiai gali būti viršyti mastu, 
kurį dar reikia apibrėžti. Vandens teisės 
aktais nustatomų sąlygų modifikacija gali 
būti vykdoma mastu, kurį dar reikia 
apibrėžti. Tokiu atveju reikia vengti 
pavojaus aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

Tiekimo krizės sukelto įprastinių šiluminių elektrinių bei hidroelektrinių naudojimo ar 
intensyvesnio naudojimo, o taip pat kitų svarbių energijos tiekimo įrenginių naudojimo 
negalima riboti kitomis teisės nuostatomis.

Pakeitimas 491
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsena Europos Komisijos stebėsena
Komisija įgyvendina nuolatinės dujų 
tiekimo saugumo stebėsenos ir ataskaitų 
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teikimo priemones, įskaitant valstybių 
narių ir trečiųjų šalių sudaromų dujų 
tiekimo sutarčių kontrolę, siekdama 
užtikrinti, kad jos atitiktų ES vidaus 
rinkos, tiekimo saugumo ir konkurencijos 
teisės nuostatas.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 
ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Sąjungai
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 
ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 
ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Sąjungai
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 
ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą. Komisija gali, 
atsižvelgdama į visų valstybių narių 
rizikos ir poveikio vertinimus ir pagal juos 
sukurtus planus, sukurti darbo programą, 
pagal kurią būtų įvertintas privalomų 
bendrų tiekimo saugumo standartų 
poreikis ir įgyvendinamumas.

Or. en
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Pagrindimas

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 493
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 
ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl 
galimų priemonių dujų tiekimo Sąjungai
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Siekdama 
valstybėms narėms, kurioms trūksta 
infrastruktūros, sudaryti sąlygas pasiekti 
N-1 standartą, Komisija stebi pasiekimus 
rinkos jungčių srityje ir, pasikonsultavusi 
su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, 
siūlo galimas rinkos stiprinimo 
priemones. Pririekus į ataskaitą 
įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 494
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

I PRIEDAS. N-1 RODIKLIO APSKAIČIAVIMAS
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1. N-1 rodiklio apskaičiavimas

N-1 rodiklis apibūdina dujų infrastruktūros pajėgumą tiekti dujas didžiausiam dujų poreikiui
apskaičiuoto rodiklio teritorijoje patenkinti, kai sutrinka didžiausios infrastruktūros veikimas.

Apskaičiuoto rodiklio teritorija – tai geografinė vietovė, kurios apskaičiuotas N-1 rodiklis.

Sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros 
objektų techniniai pajėgumaifn turėtų atitikti bent visą apskaičiuoto rodiklio teritorijai 
reikalingą dujų kiekį šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu
šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų. 

Toliau nurodytu būdu apskaičiuotas N-1 rodiklis turėtų būti lygus bent 100 %.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Terminų, vartojamų apskaičiuojant N-1 rodiklį, apibrėžtys:

Su tiekimu susijusios apibrėžtys

IPm – didžiausias techninis importo vamzdynų pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. dujų 
vamzdynų, kuriais dujos tiekiamos apskaičiuoto rodiklio teritorijai, didžiausių techninių 
pajėgumų suma.

Pm – didžiausias gamybos pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų apskaičiuoto rodiklio 
teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių didžiausių galimų gamybos apimčių suma, 
kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į svarbius veiksnius, pavyzdžiui, dujų telkinio 
atsikūrimą.

Sm – išleidimo pajėgumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. didžiausia dujų išleidimo iš 
visų apskaičiuoto rodiklio teritorijos saugyklų apimtis, kurią įmanoma užtikrinti kiekvieną 
dujų tiekimo sutrikimo šešiasdešimties dienų laikotarpio dieną. Ši apimtis galėtų būti 
nustatyta sudėjus apskaičiuoto rodiklio teritorijoje veikiančių visų rūšių saugyklų, 
naudojamų šešiasdešimties dienų laikotarpiu, dujų išleidimo apimtis.

LNGm – didžiausias SGD įrenginių pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų SGD 
terminalų suminis didžiausias galimas pajėgumas skystinti gamtines dujas arba importuoti, 
priimti SGD, teikti papildomas paslaugas, laikinai laikyti ir pakartotinai dujinti SGD; jis 
apskaičiuojamas atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip esamus didžiausius SGD 
tanklaivių ir laikymo pajėgumus, techninį pajėgumą perduoti dujas sistemai ir galimybę 60 
dienų tiekti dujas apskaičiuoto rodiklio teritorijai.

Im – didžiausios dujų infrastruktūros, kurią naudojant apskaičiuoto rodiklio teritorijai 
tiekiamas didžiausias dujų kiekis, pajėgumas (mln. m3 per dieną).

Jeigu apskaičiuoto rodiklio teritorijoje dujos gali būti perduodamos iš daugiau nei vieno 
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vamzdyno ar dujų įleidimo taško ir tokį perdavimo pajėgumą turi ne didžiausia 
infrastruktūra (Ipm ≠ Im), likęs apskaičiuoto rodiklio teritorijos perdavimo pajėgumas taip 
pat turi būti atimtas iš skaitiklio.

Tout – išleidžiamų dujų perdavimo pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. likusių techninių 
pajėgumų perduoti dujas per apskaičiuoto rodiklio teritoriją, sutrikus didžiausios 
infrastruktūros veikimui, suma.

Poreikio apskaičiavimas

Dmax – pajėgumas tiekti apskaičiuoto rodiklio teritorijai per dieną reikalingą dujų kiekį, 
susijusį su šalčiausia išskirtinai didelio dujų poreikio diena, kuri, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

Pakeitimas

I PRIEDAS. N-1 FORMULĖS NUSTATYMAS

1. N-1 formulės apibrėžtis

N-1 formulė apibūdina dujų infrastruktūros techninį pajėgumą1 patenkinti bendrą dujų 
poreikį nustatytos formulės taikymo teritorijoje, kai sutrinka vienos didžiausios dujų 
infrastruktūros veikimas išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų.

Dujų infrastruktūra apima gamtinių dujų perdavimo tinklą, gamybą ir SGD bei laikymo 
įrenginius nustatytos formulės taikymo teritorijoje.  

Sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo 
infrastruktūros objektų techniniai pajėgumai2 turėtų atitikti bent viso nustatytos formulės 
reikšmės teritorijai kasdien reikalingo dujų kiekio sumą išskirtinai didelio dujų poreikio 
dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų. 

Toliau nurodytu būdu apskaičiuota N-1 formulės reikšmė turėtų būti lygi bent 100 %.

2. N-1 formulės nustatymo metodas

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. N-1 formulės parametrų apibrėžtys: 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. .../... dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, 

projekto 2 straipsnio 18 dalis: „techniniai pajėgumai“ – tai didžiausi nuolatiniai pajėgumai, kuriuos perdavimo sistemos operatorius gali siūlyti tinklo naudotojams 

atsižvelgdamas į sistemos vientisumą ir perdavimo tinklo eksploatacijos reikalavimus.
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Nustatytos formulės taikymo teritorija – tai geografinė vietovė, kuriai taikoma nustatyta N-
1 formulė. Nustatytos formulės reikšmės teritorija gali būti nacionalinio arba regioninio 
lygmens. 

Poreikio valdymo priemonių apibrėžtys

Dmax – visas nustatytos formulės taikymo teritorijai kasdien reikalingas dujų kiekis (mln. 
m3 per dieną) išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, 
pasitaiko kartą per dvidešimt metų. 

Tiekimo valdymo priemonių apibrėžtys

Epm – dujų įleidimo taškų techniniai pajėgumai (mln. m3 per dieną), t. y. visų dujų įleidimo 
taškų, galinčių tiekti dujas nustatytos formulės taikymo teritorijai, techninių pajėgumų, 
įskaitant transportavimo priešinga kryptimi pajėgumus, suma; 

Pm – didžiausias gamybos pajėgumas (mln. m3 p er dieną), t. y. visų nustatytos formulės 
taikymo teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių dujų įleidimo taškuose didžiausių 
gamybos pajėgumų per dieną suma;

Sm – išleidimo pajėgumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. visų nustatytos formulės 
taikymo teritorijoje veikiančių saugyklų didžiausių dujų išleidimo pajėgumų per dieną 
suma, atsižvelgiant į saugyklų fizines savybes;

LNGm – didžiausias SGD įrenginių pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų nustatytos 
formulės taikymo teritorijoje veikiančių SGD įrenginių didžiausių techninių dujų 
perdavimo pajėgumų per dieną suma, atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip SGD 
priėmimas, papildomų paslaugų teikimas, laikinas laikymas ir pakartotinas SGD 
dujinimas, taip pat techninis pajėgumas perduoti dujas sistemai;

Im – didžiausios dujų infrastruktūros, turinčios didžiausią pajėgumą tiekti dujas nustatytos 
formulės taikymo teritorijoje, techninis pajėgumas (mln. m3 per dieną).

Or. en
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Pakeitimas 495
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo -1 sąrašo dalis „Infrastruktūros valdymo priemonės“ (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūros valdymo priemonės
• Perdavimo didinimas ir dujų 
transportavimas priešinga kryptimi
• LNG terminalas (laikymo ir pakartotinio 
SGD dujinimo pajėgumų didinimas)
• Požeminė dujų saugykla (komercinė ir 
strateginė)

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame reglamento projekte nagrinėjami du skirtingi dujų tiekimo saugumo aspektai:
infrastruktūros standartas (N-1) ir tiekimo standartas, Infrastruktūrų, tiekimo ir poreikio 
valdymo priemonės yra tinkamos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės.

Pakeitimas 496
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 sąrašo dalies „Poreikio valdymo priemonės“ 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• SGD terminalo pajėgumas ir didžiausias 
išleidimo pajėgumas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame reglamento projekte nagrinėjami du skirtingi dujų tiekimo saugumo aspektai:
infrastruktūros standartas (N-1) ir tiekimo standartas, Infrastruktūrų, tiekimo ir poreikio 
valdymo priemonės yra tinkamos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės.
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Pakeitimas 497
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 sąrašo dalies „Tiekimo valdymo priemonės“ 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• Dujų transportavimas priešinga kryptimi Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame reglamento projekte nagrinėjami du skirtingi dujų tiekimo saugumo aspektai:
infrastruktūros standartas (N-1) ir tiekimo standartas, Infrastruktūrų, tiekimo ir poreikio 
valdymo priemonės yra tinkamos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės.

Pakeitimas 498
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 sąrašo dalies „Tiekimo valdymo priemonės“ 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• Investicijos į infrastruktūrą Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame reglamento projekte nagrinėjami du skirtingi dujų tiekimo saugumo aspektai:
infrastruktūros standartas (N-1) ir tiekimo standartas, Infrastruktūrų, tiekimo ir poreikio 
valdymo priemonės yra tinkamos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės.

Pakeitimas 499
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 sąrašo dalies „Poreikio valdymo priemonės“ 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• Galimybė pakeisti kurą – alternatyvaus Galimybė pakeisti kurą – alternatyvaus 
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kuro šaltinių atsargos pramonės 
įrenginiuose ir elektrinėse

kuro šaltinių atsargos pramonės 
įrenginiuose ir elektrinėse, nepažeidžiant 
esamų ES teisės aktų dėl ŠESD

Or. en

Pakeitimas 500
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 sąrašo dalies „Tiekimo valdymo priemonės“ 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• Priverstinis kuro pakeitimas Priverstinis kuro pakeitimas, nepažeidžiant 
esamų ES teisės aktų dėl ŠESD

Or. en


