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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo 
tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos susitarimams su trečiosiomis šalimis 
nustatomas keitimosi informacija mechanizmas
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0540),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0235/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad energijos vidaus rinka veiktų 
tinkamai, į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
importuojamai energijai turėtų būti 
visapusiškai taikomos energijos vidaus 
rinkos sukūrimo taisyklės. Jei energijos 

(3) kad energijos vidaus rinka veiktų 
tinkamai, į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
importuojamai energijai turėtų būti 
visapusiškai taikomos energijos vidaus 
rinkos sukūrimo taisyklės. Jei energijos 

                                               
1 OL C ... .
2 OL C ... .
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vidaus rinka veikia netinkamai, kyla 
pavojus ES energijos tiekimo saugumui. 
Didesnis valstybių narių ir trečiųjų šalių 
energetikos susitarimų skaidrumas leistų 
Sąjungai solidariai imtis koordinuotų 
veiksmų, kad būtų garantuotas tokių 
susitarimų suderinamumas su Sąjungos 
teisės aktais ir veiksmingai užtikrintas 
energijos tiekimo saugumas;

vidaus rinka veikia netinkamai, kyla 
pavojus ES energijos tiekimo saugumui ir 
ji atsiduria nepalankioje padėtyje šiuo 
atžvilgiu. Didesnis valstybių narių ir 
trečiųjų šalių energetikos susitarimų 
skaidrumas leistų Sąjungai solidariai imtis 
koordinuotų veiksmų, kad būtų garantuotas 
tokių susitarimų suderinamumas su 
Sąjungos teisės aktais ir veiksmingai 
užtikrintas energijos tiekimo saugumas;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
turintiems poveikį energijos vidaus rinkai 
arba energijos tiekimo saugumui, nes šios 
dvi sritys iš esmės susijusios. Visų pirma 
šis mechanizmas turėtų būti skirtas visiems 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Remiantis Sąjungos teisės viršenybės 
principu ir lojalaus valstybių narių ir 
Sąjungos bendradarbiavimo principu, 
įtvirtintu Europos Sąjungos Sutarties 4 
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straipsnio 3 dalyje, ir atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
351 straipsnį Komisija turėtų įvertinti 
esamų dar nepatikrintų tarpvyriausybinių 
susitarimų suderinamumą su Sąjungos 
teise. Jei tokie susitarimai nesuderinami 
su Sutartimis, valstybės narės turėtų imtis 
visų reikalingų priemonių siekiant 
pašalinti nustatytą nesuderinamumą.

Or. en

Pagrindimas

ES teisės viršenybė ir valstybių narių ir Sąjungos lojalaus bendradarbiavimo principas 
reikalauja įvertinti ir prireikus užtikrinti tarpvyriausybinių susitarimų suderinamumą kalbant 
apie bendros Sąjungos  ir valstybių narių kompetencijos sritis. Šiuo užtikrinamas ilgalaikis 
teisinis aiškumas prekybos susitarimams ir investuotojų sprendimams, grindžiamiems esamais 
tarpvyriausybiniais susitarimais.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva arba valstybės narės, kuri 
derėjosi dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu įvertinti svarstyto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant;

(10) Komisija turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva arba valstybės narės, kuri 
derėjosi dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu įvertinti svarstyto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant. Jei atlikus įvertinimą 
nustatomas nesuderinamumas su 
Sąjungos teise, Komisija turėtų parengti 
nuomonę, kurioje būtų nurodytas 
nustatytas nesuderinamumas ir pateiktos 
rekomendacijos, kaip jį pašalinti. 
Valstybės narės turėtų atsižvelgti į šias 
rekomendacijas ir prireikus iš naujo 
derėtis dėl susitarimo. Jei Komisijos 
nuomone į rekomendacijas nebuvo 
tinkamai atsižvelgta ir mano, kad 
tarpvyriausybinis susitarimas vis dar 
nesuderinamas su Sąjungos teise 
Komisija turėtų pradėti pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme trūksta aiškumo, kaip reaguoti tuo atveju, kai atlikus išankstinį įvertinimą 
nustatomas nesuderinamumas su Sąjungos teise. Siekiant sustiptinti teisinį aiškumą ir 
užtikrinti aiškią teisinę bazę, Komisija turetų padėti ištaisyti padėtį, o valstybės narės turėtų 
tinkamai atsižvelgti į Komisijos nuomonę.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti standartines 
nuostatas, taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei;

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti 
neprivalomas standartines nuostatas, 
taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės sprendžia, ar atsižvelgti į Komisijos rekomendacijas. Tačiau susijusios 
tarpvyriausybinio susitarimo šalys ir bendrovės turėtų žinoti apie pasekmes.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geresnis esamų ir naujų 
tarpvyriausybinių susitarimų išmanymas 
turėtų padėti geriau koordinuoti 
energetikos klausimus tarp valstybių narių, 
taip pat tarp valstybių narių ir Komisijos. 
Geresnis koordinavimas turėtų padėti 

(14) geresnis esamų ir naujų 
tarpvyriausybinių susitarimų išmanymas 
turėtų padėti geriau koordinuoti 
energetikos klausimus tarp valstybių narių, 
taip pat tarp valstybių narių ir Komisijos. 
Geresnis koordinavimas turėtų padėti 
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valstybėms narėms visapusiškai 
pasinaudoti privalumais, susijusiais su 
politine ir ekonomine Sąjungos įtaka;

valstybėms narėms visapusiškai 
pasinaudoti privalumais, susijusiais su 
politine ir ekonomine Sąjungos įtaka ir 
leisti Komisijai siūlyti problemų, nustatytų 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose, 
sprendimus;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turės išsamų tarpvyriausybinių susitarimų energetikos srityje vaizdą. Taigi ji turėtų 
siūlyti nustatytų problemų sprendimus, atsižvelgdama į visas įmanomas aplinkybes.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija turėtų įvertinti šio 
sprendimo veiksmingumą ir nuspręsti, ar 
jo pakanka, kad ne vėliau kaip praėjus 
ketveriems metams po jo įsigaliojimo būtų 
užtikrinta visiška tarpvyriausybinių 
susitarimų atitiktis Sąjungos teisei ir 
valstybių narių veiksmų, susijusių su 
tarpvyriausybiniais susitarimais, aukšto 
lygio koordinavimas. Jei atlikus vertinimą 
nustatomos teisinės bazės spragos, 
Komisija turėtų pateikti teisėkūros 
pasiūlymą joms užpildyti.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tekste nenurodyta, kas turi būti daroma, jei atlikus įvertinimą padaroma išvada, 
kad priemonė nepasiekė savo tikslo. Komisijai reikėtų suteikti aiškius įgaliojimus ir įpareigoti 
ją ištaisyti padėtį, taip pat imtis atitinkamų teisinių veiksmų persvarstant Sprendimą arba 
pasiūlyti papildomą priemonę.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 
Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus.

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 
Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus energetikos 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais reikėtų patikslinti, kokie susitarimai patenka į šio Sprendimo taikymo 
sritį.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis sprendimas netaikomas 
tarpvyriausybiniams susitarimams, kuriems 
visiems pagal Sąjungos teisę taikomos 
kitos konkrečios pranešimo procedūros, 
išskyrus tarpvyriausybinius susitarimus, 
apie kuriuos Komisijai pranešama pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 13 
straipsnio 6 dalį.

2. -Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.-

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tarpvyriausybiniai susitarimai –
teisiškai privalomi valstybių narių 
susitarimai su trečiosiomis šalimis, galintys 
daryti poveikį tinkamam energijos vidaus 
rinkos veikimui ir funkcionavimui arba 
energijos tiekimo saugumui Sąjungoje;

(1) tarpvyriausybiniai susitarimai –
teisiškai privalomi valstybių narių 
susitarimai su trečiosiomis šalimis, turintys 
poveikį tinkamam energijos vidaus rinkos 
veikimui ir funkcionavimui arba energijos 
tiekimo saugumui Sąjungoje;
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Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais ne vėliau kaip 
per tris mėnesius nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu. Šiame 
sprendime laikoma, kad esami arba 
laikinai galiojantys tarpvyriausybiniai 
susitarimai, jau pateikti Komisijai pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 994/2010 šio 
sprendimo įsigaliojimo dieną ir 
atitinkantys šio straipsnio dalies 
reikalavimus, yra pateikti.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais ne vėliau kaip 
per tris mėnesius nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo tarpvyriausybinių 
susitarimų pateikimo kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais Komisija 
atlieka jų suderinamumo su Sąjungos 
teise, ypač ES konkurencijos teise ir 
vidaus rinkos teisės aktais, vertinimą. Jei 
pateiktas tarpvyriausybinis susitarimas 
nesuderinamas su Sąjungos teise, valstybė 
narė privalo imtis visų reikalingų 
priemonių siekiant pašalinti nustatytą 
nesuderinamumą. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms elektroniniu būdu, 
tačiau neatskleidžia atitinkamos valstybės 
narės pažymėtos konfidencialios 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

ES teisės viršenybė ir valstybių narių ir Sąjungos lojalaus bendradarbiavimo principas 
reikalauja įvertinti ir prireikus užtikrinti tarpvyriausybinių susitarimų suderinamumą kalbant 
apie bendros Sąjungos  ir valstybių narių kompetencijos sritis. Šiuo užtikrinamas ilgalaikis 
teisinis aiškumas prekybos susitarimams ir investuotojų sprendimams, grindžiamiems esamais 
tarpvyriausybiniais susitarimais.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą iki 
numatomos derybų pradžios kuo anksčiau 
raštu praneša Komisijai. Prie Komisijai 
teikiamos informacijos pridedami susiję 
dokumentai, be to, nurodoma, kokios 
nuostatos turi būti aptariamos per derybas, 
taip pat derybų tikslai ir kita svarbi 
informacija. Jei esamas susitarimas 
keičiamas iš dalies, Komisijai teikiamoje 
informacijoje nurodomos nuostatos, dėl 
kurių turi būti deramasi iš naujo. Komisija 
gautą informaciją elektroniniu būdu 
pateikia visoms valstybėms narėms. 
Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Jei Komisija arba susijusi valstybė 
narė pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą ne vėliau 
kaip likus trim mėnesiams iki numatomos 
derybų pradžios kuo anksčiau raštu praneša 
Komisijai. Prie Komisijai teikiamos 
informacijos pridedami susiję dokumentai, 
be to, nurodoma, kokios nuostatos turi būti 
aptariamos per derybas, taip pat derybų 
tikslai ir kita svarbi informacija. Jei esamas 
susitarimas keičiamas iš dalies, Komisijai 
teikiamoje informacijoje nurodomos 
nuostatos, dėl kurių turi būti deramasi iš 
naujo. Pirmiau minėta valstybė narė 
reguliariai informuoja Komisiją apie 
vykstančias derybas. Jei Komisija arba 
susijusi valstybė narė pageidauja, Komisija 
derybose dalyvauja kaip stebėtoja ir teikia 
derybas vykdančiai valstybei narei teisines 
konsultacijas kaip išvengti susitarimo, dėl 
kurio deramasi, nesuderinamumo su 
Sąjungos teise.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą, šioje priemonėje turėtų būti nurodytas galutinis terminas, 
iki kurio valstybė narė privalo pranešti Komisijai apie savo ketinima pradėti derybas. Jei 
valstybė narė arba Komisija pageidauja dalyvauti kaip stebėtoja, Komisija neturi 
pasirinkimo, dalyvauti ar ne.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiame sprendime laikoma, kad esami 
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arba laikinai galiojantys 
tarpvyriausybiniai susitarimai, jau 
pateikti Komisijai pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 994/2010 šio sprendimo įsigaliojimo 
dieną ir atitinkantys šio straipsnio dalies 
reikalavimus, yra pateikti. Reikėtų laikyti, 
kad pagal šį sprendimą pateikus 
pranešimą įvykdoma Reglamento (ES) 
Nr. 994/2010 13 straipsnio 6 dalyje 
numatyta pareiga pranešti.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. 994/2010 13 straipsnio 6 dalyje jau reikalaujama pranešti Komisijai 
apie dujų tiekimo sutartis. Siekiant išvengti dubliavimosi, reikėtų šiame sprendime patikslinti, 
kad valstybės narės, pateikusios pranešimą apie tarpvyriausybinius susitarimus pagal šį 
sprendimą, įvykdo Reglamente numatytą pareigą pranešti.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Komisijos pagalba

Pagal 3 straipsnio 2 dalį informavusi 
Komisiją apie ketinimą pradėti derybas 
dėl esamo tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimo arbo naujo tarpvyriausybinio 
susitarimo sudarymo, valstybė narė gali 
paprašyti Komisijos pagalbos derybose su 
trečiąja šalimi.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies turinys jau įtrauktas į 12 pakeitimą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva per keturias 
savaites nuo tada, kai buvo informuota 
apie baigtas derybas, arba valstybės narės,
kuri dalyvavo derybose dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo, prašymu gali 
įvertinti pasiekto susitarimo atitiktį 
Sąjungos teisei prieš susitarimo 
pasirašymą. Kai Komisija arba susijusi 
valstybė narė paprašo, kad būtų ex-ante 
įvertinta tokio svarstyto tarpvyriausybinio 
susitarimo atitiktis Sąjungos teisei, 
priimtas, bet dar nepasirašytas 
tarpvyriausybinio susitarimo projektas 
pateikiamas Komisijai nagrinėti. Susijusi 
valstybė narė susitarimo nepasirašo keturis
mėnesius nuo tarpvyriausybinio susitarimo 
projekto pateikimo. Susitarus su 
atitinkama valstybe nare, šis nagrinėjimo 
laikotarpis gali būti pratęstas. Jei 
paprašius patikrinti susitarimo atitiktį
Komisija per nagrinėjimo laikotarpį 
nuomonės nepateikia, laikoma, kad 
Komisija prieštaravimų neturi.

1. Susijusi valstybė narė kuo anksčiau ir 
ne vėliau kaip praėjus dviem savaitėms po 
derybų užbaigimo informuoja Komisiją
apie baigtas derybas ir pateikia Komisijai 
nagrinėti priimtą, bet dar nepasirašytą 
tarpvyriausybinio susitarimo projektą 
kartu su priedais, kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose. Komisija 
savo iniciatyva arba valstybės narės, kuri 
dalyvavo derybose dėl tarpvyriausybinio 
susitarimo, prašymu praneša minėtai 
valstybei narei per du mėnesius nuo 
pranešimo apie derybų pabaigą apie visas 
abejones dėl pasiekto susitarimo ir priedu 
bei kitų tekstų, kurie aiškiai minimi 
susitarime, atitikties Sąjungos teisei, ypač 
ES konkurencijos teisei ir energijos 
vidaus rinkos teisės aktams. Susijusi 
valstybė narė susitarimo nepasirašo du
mėnesius nuo tarpvyriausybinio susitarimo 
pateikimo. Jei Komisija per šį laikotarpį 
atsakymo nepateikia, laikoma, kad 
Komisija prieštaravimų neturi. Valstybė 
narė turi atidėti tarpvyriausybinio 
susitarimo pasirašymą dar dviem 
mėnesiams, jei iš Komsijos gautas 
atsakymas, kad pasiektas, bet dar 
nepasirašytas susitarimas neatitinka 
Sąjungos teisės. Per šiuos du mėnesius 
Komisija parengia teisinę nuomonę.
2. Jei teisinėje nuomonėje nustatomas 
tarpvyriausybinio susitarimo 
nesuderinamumas su Sąjungos teise, 
Komisija paaiškina šį nesuderinamumą ir 
pateikia rekomendaciją, kaip jį pašalinti.
3. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos rekomendacijas ir prireikus iš 
naujo derasi dėl susitarimo. Jei į 
rekomendacijas nebuvo tinkamai 
atsižvelgta ir yra abejonių dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo atitikties 
Sąjungos teisei, Komisija apsvarsto 
galimybę pradėti pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Dviejų etapų privaloma ex-ante kontrolė būtų išankstinio įspėjimo galimybė valstybėms 
narėms, tai padėtų išvengti komplikuotų naujų derybų dėl tarpvyriausybinio susitarimo. 
Reikėtų patikslinti kiekvieno kontrolės mechanizmo etapo pasekmes, t.y. Komisijos pareigą 
pasiūlyti sprendimus, valstybių narių įpareigojimą atsižvelgti į Komisijos rekomendacijas ir 
kraštutiniu atveju pažeidimo procedūros pradžią.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti bendras problemas, susijusias 
su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
apsvarstyti galimybę imtis tinkamų 
veiksmų šioms problemoms spręsti;

b) nustatyti bendras problemas, susijusias 
su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
pasiūlyti šių problemų sprendimus;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų siūlyti sprendimus, kurie jos nuomone būtini siekiant išspręsti nustatytas 
tarpvyriausybinių susitarimų problemas.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriausios praktikos pagrindu parengti 
standartines nuostatas, kurias taikant būtų 
užtikrinta visiška būsimų tarpvyriausybinių 
susitarimų atitiktis Sąjungos energetikos 
teisės aktams.

c) geriausios praktikos ir konsultacijų su 
valstybėmis narėmis pagrindu parengti 
neprivalomas standartines nuostatas, 
kurias taikant būtų užtikrinta visiška 
būsimų tarpvyriausybinių susitarimų 
atitiktis Sąjungos energetikos teisės 
aktams.

Or. en
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Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar kuri nors pranešime pateikiama 
informacijos dalis, visų pirma komercinė 
informacija, turi būti laikoma 
konfidencialia ir ar perduodama 
informacija gali būti dalijamasi su kitomis 
valstybėmis narėmis. Komisija laikosi 
tokių nurodymų. Prašymai laikytis 
konfidencialumo neriboja pačios Komisijos 
prieigos prie konfidencialios informacijos.

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar kuri nors pranešime pateikiama 
informacijos dalis, kurią atskleidus būtų 
padaryta žala susijusių šalių verslo 
veiklai, visų pirma komercinė informacija, 
turi būti laikoma konfidencialia ir ar 
perduodama informacija gali būti 
dalijamasi su kitomis valstybėmis narėmis. 
Komisija laikosi tokių nurodymų. Prašymai 
laikytis konfidencialumo neriboja pačios 
Komisijos prieigos prie konfidencialios 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybiniuose susitarimuose energetikos srityje kartais gali būti nuorodos į 
komercines sutartis. Siekiant apsaugoti bendroves nuo informacijos apie jų verslo veiklą 
nutekėjimo reikėtų patikslinti, kokia informacija gali būti žymima konfidencialia.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar šio 
sprendimo pakanka, kad būtų užtikrinta 
visiška tarpvyriausybinių susitarimų 
atitiktis Sąjungos teisei ir valstybių narių 
veiksmų, susijusių su tarpvyriausybiniais 
susitarimais, aukšto lygio koordinavimas.

2. Ataskaitoje visų pirma įvertinamas šio 
sprendimo veiksmingumas ir tai, ar jo
pakanka, kad būtų užtikrinta visiška 
tarpvyriausybinių susitarimų atitiktis 
Sąjungos teisei ir valstybių narių veiksmų, 
susijusių su tarpvyriausybiniais 
susitarimais, aukšto lygio koordinavimas.
Jei šiuo sprendimu neužtikrinama visiška 
tarpvyriausybinių susitarimų atitiktis 
Sąjungos teisei ir valstybių narių veiksmų, 
susijusių su tarpvyriausybiniais 
susitarimais, aukšto lygio koordinavimas, 
Komisija ne vėliau kaip praėjus metams 
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po ataskaitos pateikimo pateikia 
persvarstytą versiją arba, prireikus, 
papildomą teisėkūros pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo tekste nenurodyta, ką reikėtų daryti, jei atlikus įvertinimą padaroma išvada, kad 
priemonė nepasiekė savo tikslo. Komisijai reikėtų suteikti aiškius įgaliojimus ir įpareigoti ją 
ištaisyti padėtį, taip pat imtis atitinkamų teisinių veiksmų persvarstant Sprendimą arba 
pasiūlyti papildomą priemonę.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Tvarus ir patikimas energijos tiekimas itin svarbus skatinant nuspėjamą ekonominę aplinką 
piliečiams ir Europos Sąjungos pramonės sektorių. Geriausias būdas energijos tiekimui 
užtikrinti – tai veikianti energijos vidaus rinka. Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimu 
tęsiamos ES pastangos išlaisvinti energijos rinką. Daugelis valstybių narių atsiejo energijos 
gamybą nuo perdavimo, tai leido naujiems dalyviams patekti į energijos tiekimo rinką. 
Trečiasis energetikos paketas pašalino kliūtis patekimui į energijos rinką ir žymiai padidino 
jos likvidumą. Nors antrąjį ir trečiąjį energetikos paketus dar reikia visapusiškai įgyvendinti, 
valstybėse narėse, kurios juos įgyvendino, jau yra teigiamų rezultatų. Vis dėlto išlieka 
pažeidžiamumas išorės veiksniams: ES importuoja per 60 % dujų ir per 80 % naftos. Dėja, 
importo apimtis turi tendenciją didėti.

Po 2009 m.dujų tiekimo krizės daug buvo padaryta siekiant pagerinti energijos tiekimo 
saugumą į ES energijos rinką. Dujų krizė parodė Europos Sąjungos energijos tiekimo sistemų 
pažeidžiamumą. Greitas Reglamento Nr. 994/2010 priėmimas suteikė Sąjungai tam tikras 
kovos prieš dujų tiekimo nutraukimą priemones ateityje. Dujų krizė parodė ES dujų 
tiekimosistemos trūkumus ir silpnas vietas, jau buvo imtasi pradinių veiksmų jiems pašalinti. 
Tačiau išlieka uždavinys užtikrinti saugų tiekimą konkurencingomis kainomis Europos 
vartotojams. Valstybių narių tarpvyriausybiniai susitarimai su trečiosiomis šalimis energetikos 
srityje – tai vienas iš tokių uždavinių.

Kaip įtvirtinta Europos Sąjungos Sutartyje, Sąjungos energetikos politika siekiama užtikrinti 
energijos rinkos veikimą ir saugumą. Laikas nuo laiko valstybės narės sudaro sutartis su 
trečiosiomis šalimis, kurios galėtų turėti poveikį tinkamam vidaus energijos rinkos veikimui. 
Nors dažniausiai energijos tiekimo sutartys sudaromos tarp komercinių įmonių, kartais 
prašoma valstybės narės paramos tarpvyriausybinio susitarimo pavidalu. Šiais atvejais 
paprastai kalbama apie dujų perdavimo infrastruktūros plėtrą, kuriai reikia didelių investicijų. 
Siekiant garantuoti trečiosios šalies tiekėjams teisinio režimo nuspėjamumą ir stabilumą, 
sudaromas tarpvyriausybinis susitarimas. Tačiau negalima atmesti to, kad kartais trečiosios 
šalies tikslas – įpareigoti valstybę narę garantuoti komercinę sutartį arba užtikrinti 
monopolistinę poziciją energijos tiekime naudojant tam tikrą infrastruktūrą.

Siekiant išvengti vidaus rinkos taisyklių energetikos srityje pažeidimo, reikalingas glaudesnis 
valstybių narių bendradarbiavimas ryšium su tarpvyriausybiniais susitarimais energetikos 
srityje. Valstybės narės turėtų dalytis informacija apie tokius tarpvyriausybinius susitarimus, o 
Komisijai turi būti pranešama apie galiojančius susitarimus ir vykstančias derybas. Komisija 
gali suteikti valstybėms narėms ekspertines žinias ir koordinuoti bendras pastangas, skirtas 
užtikrinti tarpvyriausybinių susitarimų atitiktį vidaus rinkos taisyklėms. Todėl būtina, kad 
apie tarpvyriausybinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, turinčius poveikį energijos vidaus 
rinkai, būtų pateikiami Komisijai nagrinėti. Siekiant išvengti informacijos Komisijai 
dubliavimosi, reikėtų pabrėžti, kad nereikia informuoti apie tarpvyriausybinius susitarimus, 
apie kuriuos jau buvo pranešta pagal Reglamento Nr. 994/2010 nuostatas, ir atvirkščiai.

Kaip parodo patirtis, Komisijos įtraukimas į derybas su trečiosiomis šalimis gali turėti 
teigiamą poveikį derybų rezultatui. Štai todėl reikia skatinti Komisijos dalyvavimą derybose.  
Komisijos dalyvavimas padėtų užtikrinti rezultatą, kuris atitinka vidaus rinkos taisykles, tokiu 
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būdu bendrovės būtų užtikrintos, kad jų konkreti sutartis atitinka ES teisę. Bendrovėms reikia 
užtikrinti, kad tarpvyriausybinis susitarimas nepažeidžia ES teisės, ir kad jam nebus taikoma 
pažeidimo procedūra, kurios pasekmės gali daug kainuoti susijusiai bendrovei. Aktyvesnis 
Komisijos įtraukimas paskatintų atitiktį ES vidaus rinkos taisyklėms ir užtikrintų daugiau 
teisinio aiškumo rinkos dalyviams.

Reikėtų pabrėžti, kad valstybės narės gali atsižvelgti į neprivalomas Komisijos parengtas 
rekomendacijas. Šio pasiūlymo tikslas – padidinti valstybių narių energetikos srityje 
sudaromų tarpvyriausybinių susitarimų skaidrumą ir užtikrinti, kad valstybės narės 
informuojamos apie susitarimo atitiktį vidaus rinkos taisyklėms arba jų pažeidimą. Komisija 
turės parengti standartines nuostatas, kurias valstybės narės bus skatinamos naudoti. Šiomis 
nuostatomis užtikrinama, kad tarpvyriausybinis susitarimas nepažeidžia ES teisės.

Šis teisės aktas neturėtų būti taikomas komercinių ūkio subjektų susitarimams, išskyrus tuos 
atvejus, kai šie komerciniai susitarimai sudaro tarpvyriausybinio susitarimo dalį. Paprastai 
bendrovės neįtraukiamos į susitarimus tarp šalių, tačiau atsižvelgiant į šios verslo šakos 
ypatumus energetikos srityje veikiančios įmonės gali būti tarpvyriausybinio susitarimo dalimi. 
Pasiūlymas atitinkamai užtikrina, kad šis sprendimas neturėtų poveikio bendrovių 
kasdieniniam verslui. Be to, siekiant užtikrinti, kad komercinė informacija nebūtų 
perduodama kitoms valstybėms narėms, reikėtų toliau patikslinti, kokia informacija gali būti 
žymima kaip konfidenciali. Tai užtikrintų bendrovėms atitinkamą saugumą.

Susitarimai bendros Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos srityje turi atitikti Sąjungos 
teisę. Valstybės narės raginamos imtis reikalingų priemonių siekiant pašalinti 
nesuderinamumus, nustatytus tarpvyriausybiniuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis 
energetikos srityje. Tai būtina norint užtikrinti tinkamą energijos vidaus rinkos veikimą ir 
saugumą Europoje.


