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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0363),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0097/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto nuomones (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo
maršrutų ir šaltinių įvairinimas labai 
svarbus siekiant pagerinti visai Bendrijai 
ir kiekvienai valstybei narei skirtų dujų 
tiekimo saugumą. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir 
dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, 
investicijų į saugyklas ir dujų 
transportavimo maršrutų bei tiekimo 
šaltinių įvairinimą Bendrijoje ir už jos 
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dujų įrenginius. ribų, įskaitant suskystintų gamtinių dujų 
įrenginius. Dėl šių priežasčių būtina 
priimti priemones, kuriomis būtų 
skatinamas toks ilgalaikis įvairinimas.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Naujų tarpvalstybinės 
infrastruktūros objektų statyba būtina 
siekiant tikslo iki 2010 m. pasiekti 
mažiausiai 10% elektros ir dujų tinklų 
sujungimo pajėgumą, kaip prašoma 
pirmininkavusios valstybės narės 2007 m. 
kovo mėn. išvadose.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Svarbu, kad iš anksto būtų sudaryti 
tarpusavyje sujungtų sistemų susitarimai 
dėl pusiausvyros ir tiekimo tam, kad 
nepaprastosios padėties atveju būtų 
užtikrintas optimalus turimų sujungimų 
naudojimas.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai 
suderintus tiekimo saugumo standartus, 
kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. 
sausio mėn. susidariusi situacija, tačiau 
šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, 
įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, 
neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir 
neproporcingi įpareigojimai.

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai 
suderintus tiekimo saugumo standartus, 
kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. 
sausio mėn. susidariusi situacija, tačiau 
šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, 
įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, ir 
galutiniams vartotojams neturėtų būti 
nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi 
įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Stambūs galutiniai vartotojai turi daug galimybių prisidėti sprendžiant nepaprastosios 
padėties problemas, t. y. jie turi persijungimo galimybių. Tokia galimybė prisidėti taip pat 
neturėtų būti apsunkinama.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio 
investicijų į pakankamus tarpvalstybinius 
pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo 
aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo 
garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti 
pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai 
aptariami Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje …/…/EB [dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB].
Tiekimo saugumo standartams įvykdyti 
gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad 
būtų galima atlikti reikiamas investicijas.
Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu 

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio 
investicijų į pakankamus tarpvalstybinius 
pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo 
aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo 
garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti 
pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai 
aptariami 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių. Tiekimo 
saugumo standartams įvykdyti gali prireikti 
pereinamojo laikotarpio, kad būtų galima 
atlikti reikiamas investicijas. Siekiant 
įgyvendinti šiame reglamente nustatytus 



PE430.654v01-00 8/33 PR\795949LT.doc

LT

reikalingoms investicijoms nustatyti yra 
ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas 
dešimties metų tinklo plėtros planas.

infrastruktūros reikalavimus ir Bendrijos 
lygmeniu atlikti rizikos vertinimą,
svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu 
reikalingoms investicijoms nustatyti yra 
ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas 
dešimties metų tinklo plėtros planas.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įprastinėmis sąlygomis koordinavimą su šalimis gamintojomis atliks įmonės ir jį stebės 
valstybės narės. Komisijai suteikta teisė gali būti įgyvendinama tik ES viduje. Tuo atveju, kai 
dujas gaminančios šalys yra už ES ribų, Komisija turėtų prašyti sudaryti grupę.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente vartojami Direktyvoje
2009/xxx/EB (Dujų direktyvoje) ir 
Reglamente 2009/XX/EB (Agentūros
reglamente) apibrėžti terminai.

Šiame reglamente vartojami Direktyvoje
2009/73/EB (Dujų direktyva), Reglamente 
(EB) Nr. 715/2009 (Dujų reglamentas) ir 
Reglamente (EB) Nr. 713/2009 (Agentūros
reglamentas) apibrėžti terminai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti terminų vientisumą ir aiškumą taip pat turėtų būti pateikta nuoroda į 
trečiojo energijos vidaus rinkos paketo dujų reglamentą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis nacionalinės kompetentingos institucijos ir bet kokių jos siūlomų priemonių 
skaidrumo garantas yra tai, kad ji galėtų veikti laisvai nuo politinės įtakos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija kompetentingų institucijų 
veiklą Bendrijos lygmeniu koordinuoja per
10 straipsnyje nurodytą Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę, visų pirma tais 
atvejais, kai susidaro Bendrijos masto 
ekstremalioji situacija, bei įvertinant 2 
dalyje nurodytas priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi Dujų tiekimo koordinavimo grupė veiks ekstremalioje situacijoje, ji turėtų dalyvauti 
prevencijos etapuose.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas

Vėliausiai po vienerių metų po šio 
reglamento įsigaliojimo datos Komisija 
pateikia ataskaitą, į kurią būtų įtrauktos 
siūlomos reguliavimo priemonės, kurios 
galėtų būti įgyvendintos siekiant 
Bendrijos lygiu įvairinti geografinius dujų 
šaltinius ir tiekimo į ES maršrutus. Į 
ataskaitą visų pirma turi būti įtrauktas 
suskystintų gamtinių dujų įrenginių 
vaidmens įvertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia toliau Bendrijos lygiu vystyti ilgalaikę dujų tiekimo saugumo strategiją.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Planų nustatymui reikia didelių koordinavimo pastangų, visų pirma valstybėse narėse ar 
regionuose, kurie ribojasi su daugeliu valstybių narių. Nustatant planus tik per vienerius 
metus būtų kenkiama išsamioms konsultacijoms ir veiksmingam koordinavimui su 
kaimyninėmis šalimis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmens stiprinimas labai svarbus tinkamai sprendžiant 
krizę.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė, ACER ir ENTSO-G labai svarbios nustatant regionines 
bendradarbiavimo sritis ir turėtų būti visapusiškai įtrauktos į šį procesą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas Bendrijos planas, nes yra nustatyta Bendrijos masto ekstremalios 
situacijos apibrėžtis.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija:

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas Bendrijos planas, nes yra nustatyta Bendrijos masto ekstremalios 
situacijos apibrėžtis. Taip pat turėtų būti nustatytos nuostatos, skirtos tam atvejui, jei būtų 
sukurti regioniniai planai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnio 1 dalyje nurodytas 3 metų laikotarpis, skirtas prisitaikyti prie standarto, nedera 
su naujos infrastruktūros statybos terminais. Visų pirma, juo neatsižvelgiama į 
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administracinių procedūrų trukmę, dėl kurių naujos dujų perdavimo infrastruktūros statybos 
laikotarpis trunka 5–6 metus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jei tam tikrose jungtyse užtikrinus 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis padidėtų kurios nors valstybės 
narės tiekimo saugumas, šiose jungtyse 
per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
pajėgumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Jei kitoms perdavimo 
sistemos dalims reikia papildomų 
investicijų, 7 straipsnis taip pat taikomas 
ir šioms investicijoms.

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

Or. en

Pagrindimas

2 metų tvarkaraštis, skirtas užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą visose jungtyse perduoti dujas 
abiem kryptimis gali būti pasiektas tik tuo atveju, kai reikia tik nedidelių infrastruktūros 
pakeitimų. Tais atvejais, kai reikia didesnių pakeitimų, pvz. pridėti slėgio padidinimo įrenginį, 
tai nesuderinama su naujos infrastruktūros statybos terminais.  Šiame straipsnyje reikėtų 
atsižvelgti į investicijas, kurių reikia kitoms perdavimo sistemos dalims. Paskutinis sakinys 
nereikalingas.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sukurtos paskatos investuoti siekiant skatinti investicijas į infrastruktūrą, 
teikiančią tiekimo saugumo naudos. Komisijos pasiūlyme trūksta nuostatos dėl proporcingų 
išlaidų tais atvejais, kai investicija duoda naudos kitai valstybei narei (ar kelioms kitoms 
valstybėms narėms).
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kompetentinga institucija imasi tinkamų
priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams šešiasdešimties 
dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai 
susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta 
ekstremalioji situacija. Po 60 dienų ar 
esant sunkesnėms sąlygoms, nei 
nustatytosios 1 dalyje, kompetentinga 
institucija stengiasi kaip įmanoma ilgiau 
palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame reglamente atsižvelgiama tik į vieną scenarijų. Turi būti atsižvelgiama į tai, kad 
pagrindinis scenarijus gali būti labai įvairaus pobūdžio sunkumo ir trukmės požiūriu. Todėl 
kompetentingoms institucijoms valdant skirtingo pobūdžio krizes turėtų būti suteikta daugiau 
galimybių ir pripažįstama, kad gali būti kai kurių apribojimų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki [2010 m. rugsėjo
30 d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos]
Komisija ir kiekviena kompetentinga 
institucija išsamiai įvertina poveikį dujų 
tiekimo saugumui ES ir valstybėje narėje 
darančią riziką; šiuo tikslu ji atitinkamai:

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne 
rinka grindžiamų priemonių, kurias 
planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, indėlis; remiantis 
skaidria ekonominės naudos analize
įvertinama būtinybė taikyti ne rinka 
grindžiamas priemones ir jų santykinius 
privalumus siekiant įveikti krizę, 
įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų 
įgyvendinimo procedūros; ne rinkos 
principais grindžiamos priemonės 
taikomos tik kaip paskutinė išeitis siekiant 
užtikrinti tiekimo saugumą.

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad ne rinkos principais grindžiamos priemonės turėtų būti 
taikomos tik kaip paskutinė išeitis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 nustatomas iš anksto nustatytų 
veiksmų, kurių reikia imtis, kad būtų 
užtikrintas dujų tiekimas susidarius 
ekstremaliajai situacijai, sąrašas. Tokie 
veiksmai gali būti susiję su valstybių narių 
ir (arba) gamtinių dujų įmonių 
tarpvalstybiniais susitarimais.

Or. en

Pagrindimas

Iš Komisijos pasiūlymo galima suprasti, kad kompensavimo mechanizmai turėtų būti taikomi 
tik išlaidoms, susijusioms su dujų vartotojams netiektomis dujomis dėl to, kad buvo 
įgyvendinta ekstremalios situacijos priemonė. Komerciniai susitarimai kompetentingai 
institucijai jau pateikiami pagal 12 straipsnį, todėl nėra reikalo juos atskirti atskirame sąraše.

Pakeitimas 25

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). Šiuo lygmens problemą 
rinka gali išspręsti be kompetentingos 
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institucijos įsikišimo.

Or. en

Pakeitimas 26

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 
užtikrinti tiekimo standarto.

(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 ir būtinas 
kompetentingos institucijos įsikišimas 
pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą.

Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, 
švelninant tiekimo sutrikimo padarinius 
rinka grindžiamoms nacionalinio, 
regioninio ar Bendrijos lygmens 
priemonėms turėtų būti teikiama 
pirmenybė.

Or. en

Pakeitimas 27

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 
ekstremaliai situacijai, siekiant sumažinti 
dujų, skirtų saugomiems vartotojams  
tiekiamos elektros energijos ir 
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centralizuoto šildymo gamybai, tiekimo 
sutrikimus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi keliose valstybėse narėse dujos yra pagrindinis kuras gaminant saugomiems 
vartotojams tiekiamą elektrą ir šilumą. Turėtų būti užtikrinama, kad saugomiems vartotojams 
dėl dujų krizės nebūtų nutraukiamas elektros ir šilumos tiekimas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planas atnaujinamas kas dvejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Rizika turi būti vertinama kas dvejus metus ir analogiškai turi būti atnaujinamas prevencinių 
veiksmų planas. Šiuo pakeitimu pridedamas atitinkamas reikalavimas, skirtas ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planui.

Pakeitimas 29

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 

1. Komisija paskelbia apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją, kai daugiau, 
nei viena kompetentinga institucija pagal 
9 straipsnio 6 dalį paskelbia 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 gali 
paskelbti apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose 
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situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją.

geografiniuose regionuose, apimančiuose 
kelių valstybių narių teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Krizės valdymas nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu dažnai veiksmingesnis sprendžiant 
tiekimo krizę. Ši 10 % ES lygmens riba nebūtinai atspindi galimą regioninę krizę, kuriai taip 
pat reikėtų Bendrijos įsikišimo.

Pakeitimas 30

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 Bendrijos masto ekstremaliąją 
situaciją. Vykdydama savo užduotį 
Komisija ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupė atsižvelgia į:
a) priemones, kurių imasi dujų pramonė, 
pirmiausia reaguojant į didelį dujų 
tiekimo sutrikimą;
b) priemones, kurių imasi valstybės narės, 
kaip, pvz., pateiktosios prevencinių 
veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planuose.

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupės sušaukimas neturėtų būti neprivalomas. Esant Bendrijos 
masto ekstremaliąją situacijai, Komisija ją sušaukia, kad būtų veikiama greitai.
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Pakeitimas 31

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 Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija per 
Dujų tiekimo koordinavimo grupę
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 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

Dujų tiekimo koordinavimo grupės sušaukimas neturėtų būti neprivalomas. Esant Bendrijos 
masto ekstremaliąją situacijai, Komisija ją sušaukia, kad būtų veikiama greitai. Krizių 
valdymo grupė reguliariai informuojama Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Pakeitimas 32

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 

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

ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstybės narės 
padėčiai, Komisija kompetentingai 
institucijai arba gamtinių dujų įmonei 
praneša apie priežastis, dėl kurių ji mano, 
kad susijęs subjektas turi pakeisti 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 šio pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba
atsiunčia tinkamai pagrįstą atsakymą, 
kodėl minėta veikla yra pagrįsta, 
visapusiškai atsižvelgiant komercines 
pasekmes gamtinių dujų įmonėms ir 
nurodant esamus kompensavimo 
mechanizmus. 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, ji 
kompetentingai institucijai praneša, kodėl 
ji mano, kad pagrindimas yra 
nepriimtinas. Tokiomis aplinkybėmis
kompetentinga institucija nedelsdama 
patenkina Komisijos prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo formuluotė per griežta ir Komisija neprivalo pagrįsti, kodėl ji atmeta 
kompetentingos institucijos argumentus. Komisija taip pat turėtų pagrįsti savo sprendimus.

Pakeitimas 33

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. Kompetentinga institucija arba gamtinių 
dujų įmonės, nepažeisdamos savo teisinių 
įsipareigojimų, susijusių su sveikatos, 
saugos ir aplinkos apsaugos klausimais,
jokiais atvejais netaiko priemonių, dėl 
kurių būtų ribojamas dujų transportavimas 
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vidaus rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Įmonės turi laikytis teisinių nuostatų, susijusių su anksčiau minėtais klausimais. Naujos 
nuostatos neturėtų joms prieštarauti.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti išaiškinta, kad ši prieiga suteikta remiantis komerciniais susitarimais, taip šie 
susitarimai būtų apsaugoti.

Pakeitimas 35

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 

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, ACER, 
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priima sprendimą dėl grupės sudėties, 
užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo 
darbo tvarkos taisykles.

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.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka likusį Komisijos pasiūlymo tekstą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dujų tiekimo koordinavimo grupė yra puikus forumas, kuriama planai gali būti peržiūrimi 
siekiant atsižvelgti į geriausią kitų valstybių narių praktiką ir patikrinti, ar būtų galima ES 
lygmeniu pašalinti neatitikimus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dujų tiekimo koordinavimo grupė 
prisideda nustatant regionus, kuriuose 
įdiegiamos veiksmingesnės dujų tiekimo 
užtikrinimo priemonės. 
Nustatydama šiuos regionus ji atsižvelgia 
į: 
a) rizikos vertinimo rezultatus; 
b) esamos ir planuojamos infrastruktūros 
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ir tiekimo maršrutų vietą;
c) esamus solidarumo ryšius ar ryšius, 
kuriuos dar kuria valstybės narės.
Siekiant regioninio lygmens solidarumo, 
Dujų tiekimo koordinavimo grupė sukuria 
specialias pogrupius, kurie sprendžia 
regioninio lygmens tiekimo saugumo 
klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka ankstesnį pakeitimą dėl regionų nustatymo sudarant regioninius 
planus.

Pakeitimas 38

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 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir 
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
valandą);

Or. en

Pagrindimas

Valandinis dujų srautas turėtų būti išreikštas vienetais per valandą, o ne per dieną.

Pakeitimas 39

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, 

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant imtis tinkamų veiksmų esant ekstremaliai situacijai, visos susijusios nacionalinio ar 
Bendrijos lygmens institucijos turėtų turėti reikiamus duomenis. Tačiau slapta komercinė 
informacija turėtų būti tvarkoma labai atsargiai, nes bet koks jos nutekėjimas dujų įmonėms 
galėtų sukelti problemų ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant imtis tinkamų veiksmų esant ekstremaliai situacijai, visos susijusios nacionalinio ar 
Bendrijos lygmens institucijos turėtų turėti reikiamus duomenis. Tačiau slapta komercinė 
informacija turėtų būti tvarkoma labai atsargiai, nes bet koks jos nutekėjimas dujų įmonėms 
galėtų sukelti problemų ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galimybė pakeisti kurą – alternatyvaus 
kuro šaltinių atsargos pramonės 
įrenginiuose ir elektrinėse (šiuo atveju 
papildomam šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, išmetamam dėl privalomo 
kuro pakeitimo neturėtų būti taikoma 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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išmetimo leidimų prekybos sistema)

Or. en

Pagrindimas

Priverstinai pakeitus generatorių kurą, naudojant daugiau šiltnamio dujų išmetančius 
energijos šaltinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema 
neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 sąrašo „Poreikio valdymo priemonės“ 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Didesnis efektyvumas Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Energijos efektyvumas yra ilgalaikės politikos tikslas, o ne skubus reagavimas į krizę.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 sąrašo „Poreikio valdymo priemonės“ 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Didesnis atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimas

- Didesnis elektros, pagamintos iš dujoms 
alternatyvių išteklių, naudojimas

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančių išteklių naudojimas yra ilgalaikės politikos tikslas, o ne skubus reagavimas į 
krizę.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Pilnas Europos politikos priemonių rinkinys, paremtas 2007 m. sausio mėn. Komunikatu 
„Europos energetikos politika“1, yra atsakymas į energijos tiekimo saugumo iššūkį. Dujų 
sektoriuje, neskaitant Direktyvos 2004/67/EB, prie šio tikslo netiesiogiai prisideda visa  
infrastruktūros ir jungčių reguliavimo sistema, visų pirma, gairėmis dėl transeuropinių 
energijos tinklų (TEN-E)2 ir 2009 m. birželio mėnesį priimtu „trečiuoju vidaus elektros 
energijos ir dujų rinkos paketu“. Priimtomis teisinėmis priemonėmis dėl rinkos integracijos 
nustatant taisykles dėl trečiųjų šalių teisės naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių 
dujų įrenginiais bei dėl skaidrumo, susijusio dujų atsargomis3, bus prisidedama prie energijos 
tiekimo saugumo skatinimo. Analogiškai, Parlamento nuomone, regioninio solidarumo, dujų 
jungčių vystymas pagal 10 metų tinklo vystymo planą ir stiprus teisės naudotis tinklais sąlygų 
suderinimo procesas bendradarbiaujant perdavimo sistemos operatoriams yra pagrindiniai 
teisinio paketo aspektai4.

Tarptautiniai energijos tiekimo saugumo aspektai taip pat buvo sprendžiami rezoliucijomis5

pabrėžiant būtinybę toliau vystyti bendrą Europos energetikos strategiją, į kurią būtų įtraukti 
gamintojai, platintojai ir vartotojai, kurie veiktų išvien, ir sukurti skaidrią ir tvarią energetikos 
sistemą, kuri padidintų regioninę energijos tiekimo įvairovę. Parlamentas taip pat labai 
skatino vystyti ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planą, įskaitant 
reagavimo į krizę mechanizmų peržiūrą.

Atsižvelgdamas į tai pranešėjas pritaria pasiūlymui dėl reglamento dėl dujų tiekimo saugumo, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB, nes tai yra teisės aktas, kuriuo pateikiamas tikros 
problemos, su kuria susiduria Europos Sąjunga tikras sprendimas. Tai tapo aišku praeitos 
žiemos Rusijos ir Ukrainos dujų krizės metu, kuomet labai nukentėjo milijonai Europos 
piliečių ir mūsų ekonomika. Atsižvelgdamas į tai Europos Parlamentas, priimdamas anksčiau 
minėtąsias rezoliucijas, paprašė pateikti tokią iniciatyvą ir pranešėjas yra įsitikinęs, kad 
Parlamento nariai ateinančiais mėnesiais prie jos žymiai prisidės.

Jis tvirtai įsitikinęs, kad kartu su teisės aktais dėl energetikos vidaus rinkos visapusiškai ir 
greitai įgyvendinus tokį reglamentą, bus žymiai sumažintas ES pažeidžiamumas dėl išorės 
tiekimo sutrikimų, taip pat bus sustiprintas pirmaujantis Europos dujų įmonių vaidmuo 
pasaulyje bei Europos Sąjungos strateginio pasaulinio lygio vaidmens geopolitinė padėtis. 

                                               
1 COM(2007)001
2 Sprendimas 1364/2006/EB, OL L 262, 2006 9 22, p. 1–23 
3 2009 m. liepos 13 d. Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti 
Direktyvą 98/30/EB, OL L 211, 2009 8 14, p.94, OL L 211, 2009 8 14, p.36
4 Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, OL L 211, 2009 8 14, p.36
5 2009 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl antrosios strateginės energetikos apžvalgos 

(2008/2239(INI)), P6_TA(2009)0038
2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl energetinio saugumo išorės aspektų, 

P7_TA(2009)0021
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II. Pagrindiniai aspektai, kuriuos nustatė pranešėjas

1. Pranešimo projekte sprendžiami klausimai

Pranešėjas mano, kad keli pasiūlymo dėl reglamento klausimai turėtų būti patobulinti, todėl 
pasiūlė keletą pakeitimų šiose srityse:

a. Įmonių vaidmuo

Nors ir konstatuojamose dalyse ir poveikio vertinime aiškiai nurodoma, kad sprendžiant krizę 
esama trijų etapų (1. rinka, 2. valstybės narės, 3. Bendrija), įmonių vaidmuo teisės akto tekste 
pranyksta, todėl jis turėtų būti padidintas keliose srityse, visų pirma, straipsniuose, susijusiose 
su Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmeniu ir trimis pavojaus lygmenimis.

b. Dujų transportavimas priešinga kryptimi

Dabartiniame tekste siūloma, kad visose jungtyse būtų užtikrintas fizinis pajėgumas 
transportuoti dujas priešinga kryptimi. Pranešėjas mano, kad ši nuostata per plataus užmojo ir 
ekonominiu, ir tiekimo saugumo požiūriu. pavyzdžiui, nėra prasmės gebėti transportuoti dujas 
priešinga kryptimi jungtyse su dujas tiekiančiomis šalimis. Kompetentingos institucijos 
nacionaliniu lygmeniu ir Dujų tiekimo koordinavimo grupė ES lygmeniu turėtų nustatyti 
jungtis, kuriose fizinis pajėgumas transportuoti dujas priešinga kryptimi būtų ekonomiškai 
naudingas ir krizės laikotarpiu tiekimo saugumui teiktų pridėtinės vertės. 

c. prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai

Pranešėjas mano, kad panašiai, kaip ir valstybės narės, Komisija taip pat turėtų sukurti ES 
lygmens prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus siekiant geriausiai 
valdyti padėtį tuo atveju, kai paskelbiama Bendrijos masto ekstremalioji situacija.

d. Bendrijos masto ekstremalioji situacija

Dabartiniame tekste kaip riba, nuo kurios automatiškai paskelbiama Bendrijos masto 
ekstremalioji situacija, nustatomas 10 % importo tiekimo sumažėjimas. Tačiau pranešėjas 
mano, kad ši riba netinka daugeliui scenarijų, pagal kuriuos valstybė narė gali patirti krizę, kai 
100 % nutraukiamas dujų tiekimas, bet ES lygmeniu nepasiekiama 10 % riba. Todėl jis 
sustiprino straipsnio, susijusio su galimybe paskelbti Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
nustatytam geografiniam regionui, nuostatas. Tam reikėtų įtraukti tam tikrą Bendrijos 
solidarumo mechanizmą, tačiau kuris būtų įgyvendinamas regioniniu lygmeniu. 

e. Išlaidų, susijusių su naujomis tarptautinėmis investicijomis į infrastruktūrą, 
dalijimasis

Daugelis valstybių narių išreiškė savo susirūpinimą dėl išlaidų, susijusių su naujos 
infrastruktūros statyba ar atnaujinimu. Tai ypač svarbu, nes daugelių atvejų įgyvendinant šį 
reglamentą bus atliekami darbai vienoje valstybėje narėje kitos valstybės narės naudai. 
Trečiajame energijos vidaus rinkos teisės aktų pakete jau numatomi tarpvalstybinių jungčių 
klausimui skirti mechanizmai. Atsižvelgdamas į tai pranešėjas mano, kad šiuos mechanizmus 
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taip pat galima būtų naudoti ir kitos rūšies infrastruktūrai, pvz., transportavimo priešinga 
kryptimi infrastruktūrai. Todėl jis įtraukia nuorodą į proporcingumo principą dalinantis 
išlaidas pagal tiekimo saugumo teikiamą naudą.

f. Ne rinkos principais grindžiamos priemonės

Pranešėjas keletą kartų išreiškė norą nustatyti aiškesnes valstybių narių įsikišimo į rinką ribas. 
Nors jis ir pripažįsta, kad šių priemonių galima imtis tik esant nepaprastajai padėčiai, jei jas 
įgyvendina kompetentingos institucijos, gali kilti trumpalaikių at vidutinės trukmės pasekmių 
tinkamam rinkos veikimui. Todėl atitinkamose teksto dalyse jis pabrėžė, kad ne rinkos 
principais grindžiami mechanizmai turėtų būti taikomi tik kaip paskutinė išeitis. 

g. Keitimasis informacija

Pranešėjas tvirtai tiki, kad siekiant imtis tinkamų veiksmų esant ekstremaliai situacijai, visos 
susijusios nacionalinio ar Bendrijos lygmens institucijos turėtų turėti reikiamus duomenis. 
Tačiau slapta komercinė informacija turėtų būti tvarkoma labai atsargiai, nes bet koks jos 
nutekėjimas dujų įmonėms galėtų sukelti problemų ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Todėl 
jis siūlo, kad šie duomenys būtų centralizuoti nacionaliniu lygiu, ir kad kompetentingos 
institucijos Komisijai juos perduotų apibendrinta forma. 

h. Elektros energijos sektoriaus vaidmuo

Pranešėjas pripažįsta, kad šalyse, kuriose namų ūkiams daugiausiai tiekiama elektros energija, 
pagaminta naudojant dujas, turėtų būti imamasi veiksmų siekiant užtikrinti, kad krizės metu 
saugomiems vartotojams nebūtų nutraukiamas elektros tiekimas. Todėl jis įtraukia šią 
nuostatą atliekant rizikos vertinimą ir nustatant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

i. Kiti klausimai

Pranešėjas siūlo naują straipsnį dėl ilgalaikių dujų tiekimo saugumo priemonių, pagal kurį 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie galimus būdus Bendrijos lygiu įvairinti geografinius 
dujų šaltinius ir tiekimo į ES maršrutus bei visapusiško suskystintų gamtinių dujų įrenginių 
vaidmens įvertinimo. Jis taip pat sustiprina teksto dalis, pateikdamas nuorodas į tai, kad 
svarbu pasiekti padidintą tinklų sujungimo tarp valstybių narių pajėgumą.

Jis taipogi mano, kad dabartiniame tekste pateikiami tik prevenciniai veiksmai, skirti ribotam 
scenarijų skaičiui, ir kad jame turėtų būti leidžiamas didesnis lankstumas, kai susiduriama su 
įvairaus pobūdžio sunkumo ir trukmės požiūriu krizėmis.

2. Šio procedūros etapo metu pranešimo projekte nesprendžiami klausimai

Pranešėjas tyčia nusprendė pranešimo projekte nespręsti dviejų atskirų klausimų, nes jis 
mano, kad dėl jų sudėtingumo dar turi įvykti išsami diskusija su Parlamento nariais. Tačiau jis 
nori paaiškinti, ko dėl šių klausimų jis tikisi pasiekti galutiniame tekste.

a. „Saugomų vartotojų“ apibrėžtis



PR\795949LT.doc 33/33 PE430.654v01-00

LT

Dabartinė apibrėžtis šiame tekste tuo pat metu ir pernelyg neapibrėžta, ir per siaura. Pernelyg 
neapibrėžta, nes dėl galimybės įtraukti bet kurią prie dujų tinklo prisijungusią MVĮ į šią 
kategoriją gali būti įtraukiami sektoriai, kurie neturėtų būti laikomi labai svarbiais krizės 
metu. Taip pat ji per siaura, nes kaip išimtys nurodomos tik „mokyklos ir ligoninės“, bet ne 
kitos būtinos paslaugos, kaip, pvz., priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos stotys. Pranešėjas mano, 
kad, kadangi ši apibrėžtis labai svarbi nustatant 7 straipsnyje nurodyto tiekimo standarto lygį, 
tekste valstybėms narėms turėtų būti suteikiama šiek tiek lankstumo, kad jos galėtų suderinti 
savo nacionalines aplinkybes su aiškiai nustatytais kriterijais. Todėl ji mano, kad būtina, kad 
galutiniame tekste, dėl kurio bus susitarta Parlamente, būtų nustatyta galimybė į šią kategoriją 
įtraukti atskirus sektorius, kurie yra labai svarbūs užtikrinti, pavyzdžiui, nacionalinį saugumą 
ir visuomenės sveikatą. Jei nustatytume apribotą sektorių sąrašą, gali iškilti pavojus, kad 
svarbūs sektoriai gali būti neįtraukti, taigi, aiškiai nustatytas kriterijų sąrašas būtų labiau 
tinkamas.

b. Infrastruktūros standartas (N-1)

Pranešėjas mano, kad tai yra labai techninio pobūdžio klausimas, kuris dar nėra aiškus. 
Daugelis labai įvairių veiklos sektorių suinteresuotųjų šalių išreiškė rimtas abejones dėl 
Komisijos tekste aprašyto N-1 standarto veiksmingumo. Kadangi tai yra vienas iš pagrindinių 
reguliavimo mechanizmų, jis norėtų jį panagrinėti ilgiau siekiant pakeitimuose pateikti rimtą 
pasiūlymą, kuris N-1 standartą padarytų kaip įmanoma patikimesniu.

Pranešėjas mano, kad N-1 standartas turėtų būti pagrindinis reglamento subsidiarumo 
elementas siekiant, kad būtų atspindėtos visos nacionalinės aplinkybės. Pavyzdžiui, kuri nors 
šalis galėtų gauti gerą „N-1 įvertinimą“, bet tuo pat metu jai nutraukus dujų tiekimą, poveikis 
jos energijos rinkai ar mišiniui būtų mažas dėl to, kad ji nėra labai priklausoma nuo dujų. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta lankstumo sprendžiant, kaip kovoti su dujų tiekimo 
krize – ar padidinant dujų infrastruktūrą, ar vystant savo vietos energijos gamybą. Tai – tik 
pora pavyzdžių, kaip jos galėtų kovoti su krize. Pranešėjas visapusiškai remia standarto idėją, 
bet mano, kad Parlamento nariams reikės daugiau laiko išnagrinėti šiuo svarbaus reglamento 
aspekto detales.


