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Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia patiks1int Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimo ,,Dél Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2008 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 163 ,,Dél Gamtiniq dujq tiekimo patikimumo utikrinimo priemoniq aprao patvirtinimo”
pakeitimo” projekt4 (toliau Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas svarstytas 2022 m. rugpjüöio 2 d. tarpinstituciniame pasitarime.
Teikiamame patikslintame nutarimo projekte, atsive1giant Energetikos ministerijos siü1ym,
kuriam buvo pritarta minèto tarpinstitucinio pasitarimo metu, yra pakoreguotas Nutarimo projektu
keiöiamo Gamtinii dujq tiekimo patikimumo utikrinimo priemoniq aprao (toliau Apraas) 19
punktas: ,,19. [...] ir gamtiniq dujq poreikiai, bütini pagal Reglamento (ES) 2017/193 8 13 straipsnj
sudarytiems privalomiems sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybés tarpvalstybiniams
susitarimams del gamtiniq duj q tiekim utikrinanii solidarurno priemoniq gyvendinti
Atsive1gdami j tai, kad Nutarimo projektu keiCiamo Gamtiniq dujq tiekimo patikirnumo
utikrinimo priemoniq aprao nuostatos yra aktualios Vaistybines energetikos reguliavimo tarybos
artimiausiu metu pianuojamiems svarstyti sprendimams del AB ,,Kiaipedos nafta” Naudojimosi
suskystintq gamtiniq dujq terminalu taisykiiq pakeitimo derinimo ir Kiaipedos SGD terminalo
operatoriaus pianuoj amai organizuoti ilgaiaikiq SGD terminalo paj êgumq paskirstymo procedurai
2023 metams ir vélesniam iaikotarpiui, praome svarstyti Nutarimo projekt artimiausiame
Vyriausybes posedyje.
Patikslintas Nutarimo projektas paskeibtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
teisés aktq informacinéje sistemoje (TAIS).
Patiksiint4 Nutarimo projekt parengé Energetikos ministerijos Energetinio saugumo
grupé (vadovas Dainius Braiünas, tel. 8 699 07 102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt),
tiesioginis rengéjas
vyresnysis pataréjas Gediminas Karalius, tel. 8 602 46 536, el. p.
gediminas.karaiius@enmin.it).
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PRIDEDAMA:
1. Nutarimo proj ektas, 7 lapai.
2. Nutarimo projekto ir Reglamento (ES) 2017/1938 atitikties lentelé, 4 lapai.
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Gediminas Karalius, tel. 8 602 46 536, ci. p. gediminas.kara1ius@enmin.lt
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