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Rezoliucijos Nr. 376 priedas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (nauja redakcija)

COM(2016)0861 final, Tarybos dokumentas Nr. 15135/16
Tarpinstitucinė byla 2016/0379 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos 
Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

COM(2016)0863 final, Tarybos dokumentas Nr. 15149/16
Tarpinstitucinė byla 2016/0378 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

COM(2016)0864 final, Tarybos dokumentas Nr. 15150/16
Tarpinstitucinė byla 2016/0380 (COD)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką 
elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB.

COM(2016)0862 final, Tarybos dokumentas Nr. 15151/16
Tarpinstitucinė byla 2016/0377(COD)

Teisinis pagrindas:
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 2 dalis (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnis (COM(2016)0862).

Pateikimo Atstovų Rūmams data (pateikė Europos reikalų komitetas):
2016 m. gruodžio 2 d.

Nagrinėjimo Europos reikalų komitete data:
2016 m. gruodžio 15 d. (1 etapas)

Procedūra:
Įprasta teisėkūros procedūra.

Vyriausybės išankstinė nuomonė (pagal Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 109a 
straipsnio 1 dalį):
2017 m. kovo 6 d., 2017 m. kovo 7 d. ir 2017 m. kovo 8 d. nuomonė, pateikta Europos reikalų 
komitetui 2017 m. kovo 20 d. naudojantis ISAP sistema (COM(2016)0270 final).

Vertinimas atsižvelgiant į subsidiarumo principą:

 Pagrindimas ir dalykas

Energetikos sąjunga sudaro vieną iš dabartinės Europos Komisijos prioritetų. Komisija 
pateikia teisės akto projektą ir supaprastinimo priemonės čia minimame teisės aktų rinkinyje 
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(paprastumo sumetimais, vadinamu „žiemos energetikos dokumentų rinkinys“) ir jos 
nuomone, juo siekiama modernizuoti ekonomiką ir skatinti investicijas į švarios energijos 
sektorių. Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto yra susiję su energijos vartojimo 
efektyvumu, atsinaujinančiųjų išteklių energija, elektros energijos rinkos veikimu, elektros 
energijos tiekimo saugumu ir energetikos sąjungos valdymu. Komisija mano, kad energetikos 
sąjunga yra pagrindinė varomoji jėga ir ES indėliu į visuotinį ir išsamų perėjimą prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Be to, Europos Sąjunga jau ratifikavo 
Paryžiaus susitarimą, kuris įsigaliojo 2016 m. lapkričio mėnesį. Europos Vadovų Taryba ir 
Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė, kad gerai veikianti integruota energijos rinka yra 
geriausias būdas užtikrinti prieinamas energijos kainas, energijos tiekimo saugumą ir sudaryti 
sąlygas ekonomiškai efektyviai integruoti didesnius iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos 
energijos kiekius.

Šioje antroje dokumentų rinkinio dalyje pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo teisė akto, susiję su elektros rinkos veikimu ir energijos tiekimo saugumu.

Dabartinis elektros energijos rinkos modelis yra paremtas 2009 m. priimto Trečiojo 
energetikos teisės aktų rinkinio taisyklėmis. Pateiktais pasiūlymais siekiama iš dalies pakeisti 
šio dokumentų rinkinio pagrindinius teisės aktus. Naujausi įvykiai Europos elektros energijos 
rinkas paskatino esminiams pokyčiams; elektros energijos dalis, pagaminama iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių labai išaugo1, ir taip pat būta didelių technologinių 
pasikeitimų. Tikimasi, kad ateityje elektros energijos rinka pasižymės labiau kintančia ir 
decentralizuota elektros energijos gamyba ir padidės valstybių narių tarpusavio 
priklausomybė ir vartotojams atsiras naujų technologinių galimybių, kuriomis bus galima 
sumažinti išlaidas ir aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkose taikant reguliavimo apkrovą 
ir vartojant arba kaupiant pačių pasigamintą energiją. Šia elektros energijos rinkos modelio 
iniciatyva siekiama dabartines rinkos taisykles pritaikyti prie naujų rinkos realijų.

Rinkos taisyklių pritaikymas

Esamos rinkos taisyklės yra pagrįstos vyraujančiomis praėjusio dešimtmečio gamybos 
technologijomis, t. y. centralizuotomis, didelėmis iškastinį kurą deginančiomis elektrinėmis ir 
ribotu vartotojų dalyvavimu2. Išaugus elektros energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
daliai, pagrindinės trumpalaikės prekybos elektros energija rinkos bus tos rinkos, į kurias bus 
galima įsijungti dar prieš savanorišką tiekimą, sukuriant galimybes tarpvalstybinei prekybai. 
Trumpalaikės rinkos suteiks naujų verslo galimybių siūlyti atsarginių energijos sprendimų, 
kai paklausa didelė, o elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminama nedaug. 
Nauju rinkos modeliu siekiama pagerinti kainų signalus, kad jie skatintų investicijas tose 
srityse, kuriose jų reikia labiausiai, ir atspindėtų tinklo suvaržymus ir paklausos centrus, o ne 
valstybių sienas. Kainų signalai taip pat turėtų sudaryti sąlygas tinkamai atlyginti už išteklių 
lankstumą ir užtikrinti efektyvų dabartinių energijos gamybos pajėgumų naudojimą. Todėl 
Komisija nurodo, kad būtina persvarstyti teisės aktus, dėl kurių galėtų būti iškraipyta 
kainodara.

                                               
1 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra nepastovesnė, mažiau nuspėjama ir labiau 
decentralizuota nei tradicinė elektros energijos gamyba, todėl rinką ir tinklo eksploatavimo taisykles reikia 
pritaikyti prie lankstesnio rinkos pobūdžio.
2 Šiuo metu dėl nacionalinių rinkos taisyklių (pavyzdžiui, kainų ribų) ir valstybės įsikišimo kainos negali 
atspindėti elektros energijos trūkumo. Be to, kainų zonos ne visada atspindi faktinį stygių, nes jos gali būti 
netinkamai sukonfigūruotos ir nustatytos pagal politines ribas.
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Daugiausia dėmesio energijos rinkoje – vartotojams

Nors vartotojai gali gaminti ir kaupti elektros energiją bei valdyti savo energijos vartojimą 
lengviau nei bet kada anksčiau, dėl esamo mažmeninės rinkos modelio jie negali visapusiškai 
pasinaudoti tokiomis galimybėmis. Daugelyje valstybių narių vartotojai nelabai skatinami 
keisti savo vartojimą atsižvelgiant į besikeičiančias kainas rinkose, nes kainų signalai tikruoju 
laiku nepasiekia galutinio vartotojo. Skaidresni tikralaikiai kainų signalai turėtų paskatinti 
vartotojų dalyvavimą arba individualiai, arba susitelkiant, ir elektros energijos sistemą 
padaryti lankstesne, sudarant geresnes sąlygas integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagamintą elektros energiją. Be to, šiuo metu atsiranda naujų paklausos paslaugų, kurias 
teikdami nauji rinkos dalyviai siūlo vartotojams valdyti jų elektros energijos vartojimą ir 
mokėti jiems kompensaciją už jų lankstumą. Nauju rinkos modeliu turėtų būti užtikrinama, 
kad valstybės nesikištų nustatant tiekimo kainas ir kad bet kokios išimtys turi būti tinkamai 
pagrįstos. Sparčiai pingant technologijoms vis daugiau vartotojų gali sumažinti savo energijos 
sąnaudas naudodami tokias technologijas, kaip ant stogo montuojamos saulės energijos 
plokštės ir baterijos. Tačiau savarankišką energijos gamybą vis dar stabdo tai, kad nėra 
energijos pasigaminantiems vartotojams taikomų bendrų taisyklių. Šias kliūtis būtų galima 
pašalinti nustačius tinkamas taisykles, pavyzdžiui, užtikrinant vartotojų teises gaminti 
energiją savo reikmėms ir parduoti perteklių į tinklą, kartu atsižvelgiant į visos sistemos 
sąnaudas ir jai teikiamą naudą. Vietos energijos bendruomenės gali būti veiksmingas būdas 
valdyti energiją vietos lygmeniu. Sugebėjimas spręsti vietos lygmeniu tam tikrus klausimus, 
susijusius su kintamąja gamyba, galėtų ženkliai sumažinti sąnaudas. Kitas tikslas – pagerinti 
informacijos teikimą ir skaidrumą. Be to, pažeidžiamiausi visuomenės nariai turi būti 
apsaugoti siekiant, kad nepadidėtų bendras namų ūkių, kurie kenčia nuo energijos 
nepritekliaus, skaičius. Didėjant energijos nepritekliaus lygiui, taip pat trūkstant aiškumo dėl 
tinkamiausių priemonių kovoti su vartotojų pažeidžiamumu ir energijos nepritekliumi, 
pasiūlyme dėl naujo rinkos modelio reikalaujama, kad valstybės narės deramai įvertintų ir 
nuolat stebėtų energijos nepritekliaus lygį remdamosi ES lygmeniu apibrėžtomis 
procedūromis.

Elektros energijos tiekimo saugumas

Komisija nurodo, kad visiškai tarpusavyje sujungtame ir sinchronizuotame tinkle ir gerai 
veikiančiose rinkose energijos tiekimo saugumas gali būti užtikrintas kur kas efektyviau ir 
konkurencingiau, negu vien tik nacionaliniu mastu. Komisija taip pat pažymi, kad pritrūkus 
nacionalinių elektros energijos gamybos pajėgumų, dažnai efektyviausiai padeda regioniniai 
sprendimai, leidžiantys valstybėms narėms pasinaudoti kitų šalių pagamintos energijos 
pertekliumi. Suderintas Europos lygmens vertinimas turėtų sukurti sąlygas, padėsiančias 
susidaryti realų vaizdą apie potencialius gamybos poreikius, arba reikėtų sukurti 
mechanizmus, kuriais būtų kuo labiau apribotas vidaus rinkos iškraipymas.

Regioninio bendradarbiavimo stiprinimas

ES valstybių narių glaudus susiejimas per bendrą transeuropinį tinklą yra unikalus visame 
pasaulyje ir labai naudingas, kai reikia efektyviai vykdyti energetikos sistemos pertvarką. 
Tačiau patirtis parodė, kad dėl nekoordinuojamų nacionalinių sprendimų Europos vartotojai
gali patirti didelių išlaidų. Tai, kad panaudojama tik 25 proc. kai kurių jungiamųjų linijų 
pajėgumų (dažnai dėl nekoordinuojamų nacionalinių apribojimų), o valstybės narės 
nesugebėjo susitarti dėl atitinkamų kainų zonų, rodo, kad reikia geriau koordinuoti perdavimo 
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sistemos operatorių (PSO) ir reguliavimo institucijų veiklą. Privalomas bendradarbiavimas 
turėtų apimti ir kitas reguliavimo sistemos sritis1.

Tuo tikslu PSO galėtų regioniniuose operatyviniuose centruose priimti sprendimus, kai 
nenuoseklūs ir nekoordinuojami nacionaliniai veiksmai galėtų neigiamai paveikti rinką ir 
vartotojus (pvz., sistemos eksploatavimo, jungiamųjų linijų pralaidumo apskaičiavimo, 
energijos tiekimo saugumo ir pasirengimo valdyti riziką srityse).

Reguliavimo priežiūros pritaikymas regioninėms rinkoms

Dabar visus svarbiausius reguliavimo sprendimus priima nacionalinės reguliavimo 
institucijos, net ir tais atvejais, kai reikalingas bendras regioninis sprendimas. Fragmentiška 
reguliavimo priežiūra kelia skirtingų sprendimų ir nereikalingo delsimo riziką. Komisija 
mano, kad tikslinga reguliavimo priežiūrą pritaikyti prie naujų rinkos pokyčių. Suteikus 
ACER didesnių įgaliojimų sprendžiant tarpvalstybinius klausimus, dėl kurių reikia priimti 
suderintus regioninius sprendimus, turėtų būti padedama greičiau ir veiksmingiau priimti 
sprendimus dėl tarpvalstybinių klausimų. Nacionalinės reguliavimo institucijos kartu su 
ACER balsų dauguma priimdamos sprendimus šiais klausimais toliau visapusiškai dalyvautų 
procese. ENTSO-E vaidmenį taip pat reikėtų geriau apibrėžti siekiant, kad jo koordinavimo 
funkcija būtų sustiprinta ir sprendimų priėmimo procesas taptų skaidresnis.

 Turinys ir poveikis

1. Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

I skyrius. Dalykas ir apibrėžtys: pakeikiamas direktyvos taikymo srities patikslinimas ir 
direktyvos dalykas ir atnaujintos apibrėžtys.

II skyrius. Sektoriaus organizavimo bendrosios taisyklės: valstybės narės turi užtikrinti, kad 
ES elektros energijos rinka būtų konkurencinga, orientuota į vartotojus, lanksti ir 
nediskriminacinė. Jame pabrėžiama, kad nacionalinės priemonės neturėtų nepagrįstai trukdyti 
tarpvalstybiniams srautams, vartotojų dalyvavimui ar investicijoms. Jame taip pat įtvirtintas 
principas, kad tiekimo kainos bus pagrįstos rinkos principais, o išimtys taikomos tik jei jos yra 
tinkamai pagrįstos. Pabrėžiama taisė pasirinkti tiekėją ir atnaujinamos taisyklės dėl galimo 
įpareigojimo teikti viešąsias paslaugas, kurį valstybės narės gali nustatyti energetikos 
įmonėms.

III skyrius. Vartotojų padėties ir jų apsaugos stiprinimas: Jame nustatytos taisyklės dėl 
aiškesnės sąskaitose pateikiamos informacijos ir dėl sertifikuotų palyginimo priemonių. 
Vartotojai gali laisvai pasirinkti ir keisti tiekėjus arba energijos paklausos valdymo paslaugų 
teikėjus (telkėjus), turi teisę sudaryti sutartį dėl dinaminių kainų ir gali dalyvauti teikiant 
reguliavimo apkrova paslaugas, patys gamintis elektros energiją ir ją vartoti. Vartotojui turi 
būti suteikiama teisė prašyti pažangiojo skaitiklio. Taip pat turi būti tobulinamos taisyklės dėl 
galimybės vartotojams dalytis savo duomenimis su tiekėjais ir paslaugų teikėjais, ypač 
tiksliau apibrėžiant už duomenų valdymą atsakingų šalių vaidmenį (bendrą Europos duomenų 

                                               
1 Tam tikrose srityse, pavyzdžiui, taikant Europos masto rinkų susiejimo mechanizmą, PSO bendradarbiavimas 
jau tapo privalomas, o daugumos balsavimo sistema balsuojant kai kuriais klausimais buvo sėkminga tose 
srityse, kur savanoriškas bendradarbiavimas (kiekvienai PSO paliekant veto teisę) neleido pasiekti efektyvių 
rezultatų sprendžiant regionines problemas.
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formatą, kurį Komisija parengs įgyvendinimo akte). Valstybės narės turi spręsti energijos 
nepritekliaus klausimą. Valstybės narės taip pat turi nustatyti nepriklausomiems telkėjams 
skirtas sistemas, reguliavimo apkrova sistemas ir principus, užtikrinsiančius jų visapusišką 
dalyvavimą rinkoje. Šiame skyriuje apibrėžiama sistema, skirta vietos energijos 
bendruomenėms, kurios gali vietoje gaminti, skirstyti, telkti, kaupti, tiekti energiją arba teikti 
energijos vartojimo efektyvumo paslaugas. Dar paaiškinamos nuostatos dėl pažangiųjų 
skaitiklių ir vieno bendro informacinio punkto, teisės į neteisminį ginčų sprendimą, nuostatos 
dėl universaliųjų paslaugų ir pažeidžiamų vartotojų.

IV skyrius. Skirstomųjų tinklų veikla: paaiškinamos STO užduotys, ypač susijusios su STO 
veikla vykdant tinklo paslaugų viešąjį pirkimą, siekiant užtikrinti lankstumą, elektrinių 
transporto priemonių integravimą ir duomenų valdymą. Skyriuje taip pat patikslinamas STO 
vaidmuo, susijęs su energijos kaupimu ir elektra varomų transporto priemonių įkrovimo 
prieiga.

V skyrius. Bendrosios taisyklės, taikomos perdavimo sistemos operatoriams: Paaiškinama dėl 
papildomų paslaugų ir naujų regioninių operatyvinių centrų.

VI skyrius. Perdavimo sistemos operatorių atskyrimas: taisyklės dėl atsiejimo išlieka 
nepakitęs, nes jis susijęs su pagrindinėmis esminėmis taisyklėmis dėl atsiejimo: dėl trijų 
režimų PSO (nuosavybės atskyrimas, nepriklausomas sistemos operatorius ir nepriklausomas 
perdavimo operatorius) ir dėl nuostatų dėl PSO paskyrimo ir sertifikavimo. Skyriuje 
paaiškinama galimybė PSO patiems kaupti energiją arba teikti papildomas paslaugas.

VII skyrius. Nacionalinės reguliavimo institucijos: čia ypač pabrėžiama reguliavimo 
institucijų pareiga bendradarbiauti su kaimyninių šalių reguliavimo institucijomis ir ACER 
tarpvalstybinės reikšmės klausimais. Jų užduočių sąrašas yra atnaujinamas, įtraukiant neseniai 
įsteigtų regioninių operatyvinių centrų priežiūrą.

IV skyrius. Baigiamosios nuostatos: šiame skyriuje taip pat nurodomos nuostatos dėl 
Komisijai suteiktų deleguotųjų įgaliojimų vykdymo ir dėl pagal Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011 nustatytas komiteto procedūros taisykles įsteigto komiteto.

Prieduose nustatyta daugiau palyginimo priemonėms, sąskaitų išrašymui ir informacijos 
pateikimui sąskaitose taikomų reikalavimų ir iš dalies pakeisti galiojantys pažangiesiems 
skaitikliams ir jų įrengimui keliami reikalavimai.

2. Pasiūlymas dėl Reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos

I skyrius. Dalykas, taikymo sritis ir terminų apibrėžtys: čia pabrėžiama, kad svarbu, jog rinkos 
signalai būtų neiškraipomi ir taip būtų prisidedama prie didesnio lankstumo, priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo ir inovacijų. Apibrėžtys yra atnaujintos ir papildytos.

II skyrius. Elektros energijos rinkos bendrosios taisyklės šiame skyriuje išdėstyti pagrindiniai 
principai, kurių reikia laikytis energetikos srities nacionaliniuose teisės aktuose. Jame taip pat 
nustatyti pagrindiniai teisiniai principai, kuriais pagrįstos prekybos elektros energija taisyklės 
atsižvelgiant į skirtingus prekybos laikotarpius (balansavimo, einamosios paros, kitos paros ir 
išankstinių sandorių rinkos), įskaitant kainodaros principus. Šiame skyriuje patikslinamas 
balansavimo atsakomybės principas ir numatyta skirstymo ir elektros energijos gamybos 
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ribojimo ir reguliavimo apkrova taisyklių sistema, kuri būtų labiau suderinta su rinka, 
įskaitant bet kokių išimčių taikymo taisykles.

III skyrius. Prieiga prie sistemos ir perteklinių pajėgumų valdymas: šiame skyriuje aprašomas 
koordinuoto prekybos zonų nustatymo procesas, kuris atitinka Reglamente (ES) 2015/1222, 
kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, numatytą peržiūros 
procesą. Siekiant spręsti ilgalaikę didelių nacionalinių apribojimų, susijusių su 
tarpvalstybiniais elektros energijos srautais, problemą, patikslinamos tokių išskirtinių 
apribojimų taikymo sąlygos, visų pirma pateikiamos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad 
nacionaliniai dalyviai elektros energijos importo ir eksporto neribotų dėl ekonominių 
priežasčių. Šiame skyriuje dar pateikiami galiojančių perdavimo bei skirstymo tinklų tarifų 
nustatymo principų pakeitimai ir nustatoma perdavimo bei skirstymo tarifų nustatymo 
metodikų laipsniškos konvergencijos skatinimo procedūra. Jame išdėstytos pakeistos 
mokesčių už perdavimą perkrauta linija taikymo taisyklės.

IV skyrius. Išteklių adekvatumas: skyriuje nustatyti nauji bendrieji principai, kuriais valstybės 
narės turi remtis koordinuotai spręsdamos susirūpinimą keliančius išteklių adekvatumo 
klausimus. Nustatyti Europos išteklių adekvatumo vertinimo parengimo principai ir procedūra 
siekiant geriau nustatyti pajėgumų mechanizmų poreikį ir prireikus valstybėms narėms 
nustatyti patikimumo standartą. Patikslinti su rinka suderinamo modelio principai, susiję su 
pajėgumų mechanizmais, įskaitant kitoje valstybėje narėje esančių pajėgumų ir energetikos 
tinklų jungčių naudojimo taisykles. Išdėstoma, kaip regioniniai operatyviniai centrai, 
nacionaliniai PSO, Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos per ACER dalyvaus rengiant kitoje valstybėje narėje 
esančių pajėgumų naudojimo techninius parametrus ir eksploatavimo taisykles.

V skyrius. Perdavimo tinklų veikla: šiame skyriuje nustatytos Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo užduotys ir pareigos, su tuo susijusios stebėjimo 
užduotys pavestos ACER. Taip pat nustatyti darbo ir organizacinė tvarka, konsultavimosi 
reikalavimai, sprendimų ir rekomendacijų priėmimo ir jų peržiūros reikalavimai bei 
procedūros, valdančiosios tarybos sudėtis ir atsakomybės sritys ir regioninių operatyvinių 
centrų atsakomybė. Šiame skyriuje taip pat išdėstytos kogeneracijos įrenginių prijungimo 
taisyklės, prieš tai įtrauktos į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl 
energijos vartojimo efektyvumo. Taisyklės dėl dešimties metų tinklo plėtros plano, perdavimo 
sistemų operatorių tarpsisteminio kompensavimo, keitimosi informacija ir sertifikavimo 
išlieka iš esmės nepakeistos.

VI skyrius. Skirstomųjų tinklų veikla: Šiame skyriuje nustatomas Europos masto subjektas, 
susijęs su skirstomųjų tinklų operatoriais (STO) ir apibrėžiama procedūra, užduotys, ir 
konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis. Šiomis taisyklėmis nustatytas STO ir PSO 
bendradarbiavimas.

VII skyrius. Tinklo kodeksai ir gairės: šiame skyriuje išdėstyti galiojantys įgaliojimai ir 
taisyklės, pagal kuriuos Komisija priima deleguotuosius aktus tinklo kodeksų arba gairių 
forma. Jame paaiškinamas jų teisinis pobūdis, pakeičiamas jų priėmimas ir išplečiamas jų 
turinys, įtraukiant sritis, susijusias su sistemų paskirstymo tarifais, pagalbinių paslaugų 
teikimo taisyklėmis, reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugomis ir paklausos 
apribojimo taisyklėmis, kibernetinio saugumo taisyklėmis ir taisyklėmis, susijusiomis su 
regioniniais operatyviniais centrais, gamybos apribojimais ir apkrovos perskirstymo taisyklės. 
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Turėtų būti supaprastinama ir racionalizuojama elektros energijos tinklo kodeksų rengimo 
procedūra, o nacionalinėms reguliavimo institucijoms suteikiama galimybė ACER tinkle 
priimti sprendimus klausimais, susijusiais su tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimu. STO 
skirtas Europos lygmens subjektas ir kitos suinteresuotosios šalys taip pat turėtų būti labiau 
įtraukiami į pasiūlymų dėl elektros energijos tinklo kodeksų rengimo procedūrą.

IV skyrius. Baigiamosios nuostatos: Į jį įtrauktos galiojančios taisyklės dėl tam tikrų Elektros 
energijos direktyvos ir reglamento reikalavimų netaikymo naujoms nuolatinės srovės 
jungiamosioms linijoms ir patikslinama procedūra, pagal kurią NRI gali atlikti tolesnius 
taisyklių pakeitimus.

Priede apibrėžiama, kurios funkcijos yra priskiriamos regioniniams operatyviniams tinklams.

3. Pasiūlymas dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą (ACER)

I skyrius „Tikslai ir užduotys“: ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūros (toliau – Agentūra) tikslas yra padėti reguliavimo institucijoms Sąjungos lygmeniu 
vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus koordinuoti jų veiklą. 
Šiame skyriuje apibrėžiama, kokių rūšių dokumentus Agentūra gali priimti (visų pirma 
nuomones ir rekomendacijas, sprendimus ir bendras rekomendacijas) ir kokios yra Agentūros 
užduotys. Naujos Agentūros užduotys apima koordinavimą, priežiūrą ir metodikos tvirtinimą. 
Kalbant apie elektros energijos tinklo kodeksų priėmimą, ACER suteikta daugiau 
atsakomybės rengiant ir pateikiant galutinį kodekso pasiūlymą. Pasiūlyme, atsižvelgiant į 
padidėjusią STO atsakomybę, numatytas oficialus jų atstovavimas ES lygmeniu, visų pirma 
rengiant tinklo kodeksų pasiūlymus. Regioninio lygmens užduotims, kurios susijusios tik su 
keliomis nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, atlikti taip pat įvedamas regioninių 
sprendimų priėmimo procesas.

II skyrius „Agentūros organizavimas“: Agentūra yra juridinio asmens statusą turinti įstaiga. 
Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu 
juridiniams asmenims pagal nacionalinę teisę. Visų pirma ji turi galėti įsigyti kilnojamąjį bei 
nekilnojamąjį turtą arba disponuoti juo ir būti teismo proceso šalimi. Jos būstinė yra 
Liublianoje. Šame skyriuje pateikiamos Administracinės valdybos, Reguliavimo valdybos, 
direktorių ir kitų organų organizacinės nuostatos kartu išsaugant pagrindines esamos valdymo 
struktūros savybes. Kai kurios nuostatos yra pritaikytos prie bendro požiūrio į ES 
decentralizuotas agentūras arba naujų balsavimo Taryboje taisyklių, tačiau taip yra ne visada. 
Atvejai, kai Agentūra gali nukrypti nuo bendro požiūrio, yra pagrindžiami (dabartinė sistema 
užtikrina subalansuotą skirtingų organų įgaliojimų paskirstymą atsižvelgiant į energetikos 
vidaus rinkos plėtojimo ypatumus, taip pat pasitvirtino, kad Administracinės valdybos veikla 
yra veiksminga ir efektyvi). Komisija pažymi, kad nors ji nemano, jog šiame etape būtų 
tikslinga keisti Agentūros valdymo struktūras, kad jos atitiktų bendrą požiūrį, ji stebės, ar 
nukrypimas vis dar pagrįstas, – tai bus padaryta per kitą įvertinimą, numatytą 2021 m.

III skyrius „Biudžeto sudarymas ir struktūra“: šiame skyriuje pateikiamos finansinės 
nuostatos; kelios nuostatas pritaikytos prie bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras.

IV skyrius „Bendrosios ir baigiamosios nuostatos“: jame kelios nuostatos pakeičiamos pagal 
bendrą požiūrį.
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4. Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2005/89/EB

Komisija teigia, kad šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama užtikrinti, kad visos valstybės 
narės įdiegtų tinkamas priemones, kurios padėtų užkirsti kelią krizinei elektros energijos 
sektoriaus padėčiai, jai pasirengti ir ją valdyti. Negalima atmesti galimybės, kad net gerai 
veikiant rinkoms ir tinklams, nesusidarys krizinė elektros energijos sektoriaus padėtis, kurią 
gali lemti įvairios aplinkybės (pvz., ekstremalios oro sąlygos, kibernetinės atakos ir kt.). 
Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos sistemos yra integruotos, krizės dažnai turi 
tarpvalstybinį poveikį1. Galiojančiuose teisės aktuose neatspindima dabartinė elektros 
energijos rinkos tarpusavio sąsaja. Nustatytos šios pagrindinės problemos:

 krizių valdymo planai ir veiksmai tebėra tik nacionalinio lygmens,

 trūksta dalijimosi informacija ir skaidrumo ir

 nėra bendro požiūrio į rizikos nustatymą ir vertinimą.

Specifiniai pasiūlymo aspektai

I skyrius „Bendrosios nuostatos“: jame nurodoma, kad kiekviena valstybė narė savo 
kompetentinga institucija, atsakinga už šiame reglamente nustatytų užduočių vykdymą, turi 
paskirti nacionalinę vyriausybės instituciją arba nacionalinę reguliavimo instituciją. Šios 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje.

II skyrius „Rizikos vertinimas“: valstybės narės užtikrina, kad visa su elektros energijos 
tiekimo saugumu susijusi rizika būtų vertinama vadovaujantis šiame reglamente ir Elektros 
energijos reglamente (COM(2016)0861) nustatytomis taisyklėmis. Šiuo tikslu jos 
bendradarbiauja su ENTSO-E. ENTSO-E Agentūrai pateikia pasiūlymą dėl regioninio 
lygmens aktualiausių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų nustatymo metodikos. 
Pagal šią metodiką ENTSO-E nustato aktualiausius elektros energijos sektoriaus krizės 
scenarijus atskiriems regionams. Šie scenarijai bus pateikti Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupei apsvarstyti. Tuo pat metu valstybės narės nustato nacionalinio lygmens 
aktualiausius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus (remdamosi metodika). Valstybės 
narės informuoja Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupę ir Komisiją apie 
galimą riziką ir priemones, kurių imtasi siekiant jai užkirsti kelią. ENTSO-E taip pat pateiks 
pasiūlymą dėl metodikos trumpalaikiam adekvatumui, t. y. sezoniniam adekvatumui ir kitos 
savaitės ir einamosios paros gamybos adekvatumo prognozėms, vertinti. Kai ACER patvirtins 
metodiką, ją turėtų naudoti valstybės narės ir ENTSO-E, atlikdamos trumpalaikio adekvatumo 
vertinimą.

III skyrius „Pasirengimo valdyti riziką planai“: remdamasi regioniniais ir nacionaliniais 
elektros energijos sektoriaus krizės scenarijais, kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija, pasikonsultavusi su paskirtais subjektais, parengia pasirengimo valdyti riziką 
planą. Apibūdintas konsultacijų dėl planų procesas, planų priėmimas, pateikimas, vėlesnis 
paskelbimas ir reguliarus atnaujinimas. Išsamiai aprašyti planų ypatumai. Planus turėtų 
sudaryti dvi dalys: vienoje būtų nustatytos nacionalinės priemonės, o kitoje – koordinuotos 

                                               
1 Be to, kai kurios aplinkybės gali paveikti kelias valstybes nares, ir net ir vietos lygmens įvykiai gali išplisti į 
kitas valstybes.
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priemonės, dėl kurių susitarė kiekvieno regiono valstybės narės. Juose turėtų būti 
atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifiką ir aiškiai nustatyti kompetentingų 
institucijų vaidmenys ir atsakomybės sritys; Priemonės turėtų būti aiškiai apibrėžtos, 
skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės ir patikrinamos. Be to, jie neturėtų kelti pavojaus 
elektros energijos tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse arba visoje Sąjungoje. Į planus 
turėtų būti įtrauktos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų tinkamai užkirstas kelias 
vienalaikei krizei ir ji būtų tinkamai valdoma. Planai turi būti patvirtinti regioniniu lygmeniu, 
turi būti nustatytas jų minimalus turinys.

IV skyrius „Krizinės elektros energijos sektoriaus padėties valdymas“: jei esama 
informacijos, kad gali nutikti įvykis, dėl kurio gali labai pablogėti elektros energijos tiekimas 
valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama iš anksto perspėja 
Komisiją ir Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupę. Susidarius krizinei elektros 
energijos sektoriaus padėčiai, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija paskelbia, 
kad susidarė elektros energijos sektoriaus krizė ir nedelsdama informuoja apie tai kaimyninių 
valstybių narių kompetentingas institucijas. Jos turi pateikti informaciją apie krizės priežastis, 
vykdomas ir planuojamas priemones, kuriomis siekiama sušvelninti jos poveikį, ir ar reikės 
pagalbos iš kitų valstybių narių. Siekdamos užkirsti kelią krizinei padėčiai, ją valdyti ir 
užtikrinti, kad elektra būtų tiekiama ten, kur ji labiausiai reikalinga, valstybės narės privalo 
veikti ir bendradarbiauti vadovaudamosi solidarumo dvasia, už tai joms kompensuojama. 
Ištikus elektros energijos sektoriaus krizei, valstybės narės turi veikti visiškai laikydamosi 
elektros energijos vidaus rinką reglamentuojančių taisyklių. Ne rinkos priemones taikyti 
galima tik kraštutiniu atveju ir jos turi būti būtinos, proporcingos, nediskriminacinės ir 
laikinos.

V skyrius „Vertinimas ir stebėjimas“: iš karto po krizinės elektros energijos sektoriaus 
padėties paskelbimo atitinkamos kompetentingos institucijos Elektros energijos srities veiklos 
koordinavimo grupei ir Komisijai pateikia vertinimo ataskaitą. Taip pat nurodytas Elektros 
energijos srities veiklos koordinavimo grupės atliekamas stebėjimas.

VI skyrius „Baigiamosios nuostatos“: šiame skyriuje pateikiamos nuostatos, susijusios su 
bendradarbiavimu su Energijos bendrijos susitariančiosiomis šalimis, nuostatos dėl Komisijos 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ir t. t.

Poveikis Čekijos Respublikos valstybės biudžetui ir teisinei santvarkai

Patvirtinus reglamentą, jis bus privalomas ir tiesiogiai taikomas. Valstybės narės privalės 
suderinti savo teisės sistemą su Direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių.

 Čekijos Respublikos Vyriausybės nuomonė

Čekijos Respublikos Vyriausybės pozicija dėl pasiūlymo dėl Direktyvos dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl elektros 
energijos vidaus rinkos ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką 
elektros energijos sektoriuje

Čekijos vyriausybė pažymi, kad svarbus vadinamojo žiemos energetikos dokumentų rinkinio 
principas yra Europos energetikos politikos centralizavimas pakenkiant nacionalinei politikai; 
vyriausybės nuomone, tokio centralizavimo ir kai kurių nacionalinių kompetencijos sričių 
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perkėlimas į Europos lygmenį iš esmės yra valstybių narių teisės pasirinkti savo energijos 
rūšių derinį pažeidimas. Čekijos vyriausybės manymu, pateikti pasiūlymai taip pat padidina 
viso sektoriaus reguliavimą, nepaisant pastangų sugrįžti prie rinkos sąlygų. Šios vyriausybės 
nuomone, kai kuriose šalyse nustatyti pajėgumo mechanizmai rodo, kad atsirado nacionalinės 
elektros energijos rinkos nukrypimų, dėl kurių tolstama nuo bendrosios rinkos.

Vyriausybė palankiai vertina tai, kad stiprinama vartotojų padėtis elektros energijos rinkoje. 
Vyriausybė pasiūlyme įžvelgia problemą, kad kai kurie rinkos dalyviai (pvz., saugyklų 
operatoriai, aktyvūs vartotojai arba vietos energijos bendruomenės) turėtų daugiau naudos, 
palyginti su kitais rinkos dalyviais. Vyriausybė palankiai vertina pasiūlymą didmeninėje 
elektros energijos rinkoje panaikinti aukščiausias kainų ribas. Vyriausybė turi abejonių dėl to, 
kad, nors pasiūlyme apskritai kalbama apie vienodų sąlygų užtikrinimą visiems ištekliams 
gamybos ir vartojimo atžvilgiu, kai kurie aspektai su tuo tikslu nesutampa (pavyzdžiui, 
galimybė smulkius šaltinius atleisti nuo atsakomybės nukrypimo srityje ar prioritetinis 
naudojimas). Vyriausybė turi keletą labiau techninio pobūdžio pastabų dėl pajėgumų 
mechanizmo.

Čekijos vyriausybė nesutinka, kad, kalbant apie perdavimo sistemų eksploatavimą, būtų 
įsteigti regioniniai operatyviniai centrai. Šios vyriausybės nuomone, daromas neigiamas 
poveikis ką tik ar neseniai patvirtintiems tinklų kodeksams ir gairėms, be to, bus apribotas 
valstybių narių suverenumas tiekimo saugumo užtikrinimo srityje, nes sprendimų priėmimas 
iš nacionalinio lygmens perkeliamas į regioninį lygmenį, o dėl to galiausiai įvairiose 
valstybėse narėse gali pablogėti galutinių vartotojų padėtis tiekimo patikimumo požiūriu. 
Vyriausybė taip pat turi abejonių dėl regioninių operatyvinių centrų teikiamų pagalbinių 
paslaugų.

Vyriausybė pritaria tam, kad būtų stiprinama skirstytojų kaip neutralių tarpininkų vaidmuo, 
kai reikia tvarkyti duomenis, susijusius su kitais elektros energijos rinkos dalyviais. 
Vyriausybė neigiamai vertina pasiūlymus iš esmės uždrausti skirstytojams turėti ar 
eksploatuoti kaupimo įrenginius. Kalbant apie elektra varomų transporto priemonių įkrovimo 
prieigą, šios vyriausybės nuomone, paskirstytojams turėtų būti draudžiama eksploatuoti viešas 
įkrovimo prieigas, jiems turėtų būti leidžiama turėti ir eksploatuoti įkrovimo prieigas savo 
poreikiams. Čekijos vyriausybė taip pat laikosi nuomonės, kad naudojimosi tinklais įkainiai 
turėtų atspindėti dėl paskirstytos elektros energijos gamybos sutaupytą elektros energiją 
(turėtų būti įmanoma taikyti mažesnius tarifus už naudojimąsi tinklais elektros energijai 
gamybos įrenginiams, sujungtiems su paskirstymo sistema). Čekijos vyriausybės atmeta 
pasiūlymus dėl išsamių reguliavimo ir įkainių nustatymo principų skirstomųjų tinklų 
operatorių atveju.

Vyriausybė pabrėžia, kad siūloma daug klausimų perkelti į Komisijos deleguotuosius aktus, 
ir baiminasi, kad bus nepakankamai skaidrumo ir valstybių narių dalyvavimo.

Vyriausybė mano, kad pasirengimo valdyti riziką planų rengimas regioniniu lygmeniu pagal 
žemėjančią sistemą gali kelti pavojų atskirų valstybių narių nacionalinių ypatumų ir rizikos 
šalinimui. Čekijos Respublika prašo, kad valstybės narės turėtų galimybę nustatyti riziką, 
atsižvelgiant į nacionalines sąlygas. Čekijos Respublika pritaria, kad būtų parengta 
metodologija krizės elektros energijos sektoriuje scenarijams regioniniu lygmeniu apibrėžti 
dalyvaujant ENTSO-E. Vyriausybė siūlo riboti konsultacijų, susijusių su nacionaliniais 
planais, mastą apimant, pvz., tik kaimynines valstybes, o su visu regionu konsultuotis tik 
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regioninių planų klausimais. Vyriausybė pažymi, kad būtina atidžiai atsižvelgti į planuojamos 
paskelbti informacijos, susijusios su didžiuliu sektoriaus pažeidžiamumu, apimtį. Čekijos 
vyriausybė supranta būtinybę nuolat atnaujinti planus, tačiau laikosi nuomonės, kad metinio 
testavimo reikalavimas nėra būtinas. Apibendrinant, vyriausybė yra įsitikinusi, kad dauguma 
terminų yra pernelyg trumpi, ir mano, kad svarbu nustatyti realistiškus terminus.

Čekijos vyriausybės pozicija dėl pasiūlymo dėl reglamento, įsteigiančio Europos 
Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą

Čekijos vyriausybė pritaria, kad būtų išaiškinta ACER kompetencija visos Europos organų 
priežiūros srityje; ji taip pat pritaria tam, kad būtų koreguojamas metodologijų ir sąlygų, 
priimtų vadovaujantis tinklo kodeksais ir bendromis rekomendacijomis, patvirtinimo 
procesas. Be to, Čekijos Respublika pritaria ketinimui kurti regioninius darinius Reguliavimo 
valdyboje. Vyriausybė atkreipia dėmesį į reglamento pakeitimą, pagal kurį apibrėžiama 
ACER kompetencija priimti sprendimus reguliavimo klausimais, kuriais susitarimo nėra 
pasiekusios atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos, taip pat į pokyčius, susijusius 
su įgaliojimų paskirstymu atskiriems ACER organams (Čekijos Respublikos nuomone, 
įgaliojimų ir kompetencijų pakeitimai būtų leistini tik išsaugojus ir patobulinus Agentūros 
stabdžių ir atsvarų sistemą). Čekijos vyriausybė yra pareiškusi nepritarimą siūlomam 
balsavimo sistemos Reguliavimo valdyboje pakeitimui (įvedant paprastąją daugumą vietoj 
šiuo metu taikomos dviejų trečdalių daugumos). Vyriausybė pažymi, jog vykstant diskusijoms 
svarbu užtikrinti, kad paprastoji dauguma nebūtų papildyta balsavimo teisėmis, susijusiomis 
su valstybės narės dydžiu (iki šiol kiekviena valdybos narė turėjo po vieną balsą); ji taip pat 
pažymi, jog didesnės valstybės narės gali būti linkusios pritarti šiam pasiūlymui (taikant 
valstybių narių balsų lygybės taisyklę užtikrinama mažesniųjų valstybių narių apsauga).

 Numatomas pasiūlymo nagrinėjimo Europos Sąjungos institucijose tvarkaraštis

Pasiūlymai buvo pristatyti 2016 m. lapkričio mėn. Už pasiūlymų nagrinėjimą Europos 
Parlamente atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas. 
Pranešėju klausimais, susijusias su pasiūlymu dėl Reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos ir su pasiūlymu dėl Direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
paskirtas Krišjanis Kariņš. Pasiūlymą dėl Direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių svarstys Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
(ENVI) komitetas (pranešėjas – Pavel Poc). ITRE komiteto pranešėjas klausimais, susijusiais 
su pasiūlymu dėl Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, bus 
Flavio Zanonato; ITRE komiteto pranešėjas klausimais, susijusiais su pasiūlymu dėl 
Reglamento, įsteigiančio ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 
bus Morten Helveg Petersen. Šį pasiūlymą svarstys ir Parlamento Biudžeto komitetas 
(pranešėjas – Jens Geier). Ketinimą svarstyti šiuos pasiūlymus yra pareiškę ir kiti Parlamento 
komitetai.

Pirmieji politiniai debatai dėl viso dokumentų rinkinio įvyko per 2017 m. vasario 27 d. 
Briuselyje surengtą neeilinį Energetikos tarybos posėdį.

Kalbant apie pasiūlymą dėl Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos 
sektoriuje, terminas pagrįstai nuomonei pateikti dėl nesuderinamumo su subsidiarumo 
principu baigėsi 2017 m. kovo 8 d. Pasiūlymo dėl Reglamento, įsteigiančio ES Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, atveju terminas baigėsi 2017 m. balandžio 
6 d. Pagrįstas nuomones dėl pasiūlymo pateikė Prancūzijos Senatas, Vokietijos Bundestagas 
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ir Rumunijos Senatas. Su kitais dviem pasiūlymais susijęs terminas tebesitęsia ir baigsis 
2017 m. gegužės 9 d. (direktyvos atveju) ir 2017 m. gegužės 17 d. (reglamento atveju). 
Kalbant apie pasiūlymą dėl Reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos, kai kurios šalys 
pateikė kitokią nuomonę (Lenkija), o pagrįstas nuomones iki šiol yra pateikę Vokietijos 
Bundestagas ir Bundesratas.

 Išvada

Europos reikalų komitetas:

1. aptarė pasiūlymą dėl Reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija), 
pasiūlymą dėl Reglamento, įsteigiančio ES Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija), pasiūlymą dėl Direktyvos dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) ir pasiūlymą dėl Reglamento 
dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2005/89/EB;

2. pritaria Čekijos Vyriausybės bendrajai pozicijai pagrindiniais klausimais (datuojama 
2017 m. kovo 6 d., 2017 m. kovo 7 d. ir 2017 m. kovo 8 d.);

3. pabrėžia, kad valstybės narės turi teisę į tiekimo saugumą, teisę nustatyti savo energijos 
šaltinių naudojimo sąlygas, teisę juos atsirinkti ir apibrėžti tiekiamos energijos sudėtį, ir 
šiame kontekste atkreipia dėmesį į ES pirminės teisės apribojimus energetikos srityje;

4. teigiamai vertina priemones, skirtas vartotojų padėčiai ir apsaugai elektros energijos 
rinkoje sustiprinti;

5. atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti, kad visos priemonės, skirtos ES energetikos 
sistemai 2020–2030 m. laikotarpiu pakeisti, būtų įgyvendinamos ekonomiškai efektyviai, 
ypač kai tai susiję su galutiniais vartotojais – tiek pramonės įmonėmis, tiek namų ūkiais;

6. pažymi, kad būtina stiprinti ES valstybių narių solidarumą ir regioninę vienybę 
energetinio saugumo srityje, tačiau taip pat pažymi, kad dėl to neturi būti nepagrįstai 
varžoma konkurencija;

7. laikosi nuomonės, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016) 0861) prieštarauja 
subsidiarumo ir proporcingumo principams, ir, vadovaudamasis prie Sutarčių 
pridedamo Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
6 straipsniu, šiuo klausimu priima pagrįstą nuomonę, kuri grindžiama šiais 
argumentais:

 Europos reikalų komitetas įsitikinęs, kad pagal reglamentą į ES lygmenį būtų perkelti 
sprendimų priėmimo įgaliojimai (regioninių operatyvinių centrų įgaliojimai, nustatyti 
nauji Komisijos įgaliojimai), kurių koordinuoti ES lygmeniu nėra būtinybės, nes 
dabartinis nacionalinis / regioninis įgyvendinimas pakankamas šiems tikslams 
pasiekti;

 atsižvelgdamas į tai, Europos reikalų komitetas atkreipia dėmesį į Čekijos Parlamento 
Atstovų Rūmų Ekonomikos komiteto rezoliuciją Nr. 371, priimtą per 49-ąjį 2017 m. 
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kovo 22 d. posėdį dėl vadinamojo Žiemos energetikos dokumentų rinkinio: 
Ekonomikos komitetas pažymėjo, kad Reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos 
(nauja redakcija) (COM(2016)0861) klausimas nepaprastai svarbus – juo įsteigiamas 
regioninis operatyvinis perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimo centras – taigi 
jis įžvelgia subsidiarumo principo pažeidimo pavojų, nes regioniniai operatyviniai 
centrai turėtų perimti dalį valstybės narės sprendimų priėmimo įgaliojimų klausimais, 
susijusiais su saugaus elektros energijos tiekimo užtikrinimu, be to, jis mano, kad 
Reglamentas dėl elektros energijos rinkos nesuderinamas su proporcingumo principu, 
nes į pasiūlymą dėl reglamento įtrauktos priemonės nėra proporcingos siektinų tikslų 
požiūriu;

8. vadovaudamasis Čekijos Parlamento Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklėmis, paveda
Europos reikalų komiteto pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Atstovų Rūmų pirmininkui, 
Čekijos Respublikos vyriausybei, Senato pirmininkui, Europos Parlamento pirmininkui, 
Tarybos pirmininkui ir Europos Komisijos pirmininkui;

9. paveda Europos reikalų komiteto pirmininkui perduoti šią rezoliuciją susipažinti Čekijos 
Respublikos Parlamento Atstovų Rūmų Ekonomikos komitetui.

Josef Šenfeld (parašas)
Tikrintojas

Jan Zahradník (parašas)
Pranešėjas

Igor Jakubčík (parašas)
Pirmininko pavaduotojas
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