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ENERGIJOS VIDAUS RINKA

Siekiant suderinti ir liberalizuoti ES energijos vidaus rinką, nuo 1996 m. buvo
priimamos priemonės, kuriomis buvo siekiama spręsti patekimo į rinką, skaidrumo
ir reglamentavimo, vartotojų apsaugos, tinklų sujungimo ir pakankamo tiekimo
klausimus. Šiomis priemonėmis siekiama sukurti konkurencingesnę, visų pirma į
vartotojus atsižvelgiančią, lanksčią ir nediskriminacinę ES elektros energetikos rinką,
kurioje tiekimo kainos būtų pagrįstos rinkos principais. Tokiu būdu jomis įtvirtinamos
ir plečiamos vartotojų ir energetikos bendrijų teisės, sprendžiama energijos
nepritekliaus problema, išaiškinamos rinkos dalyvių ir reguliavimo institucijų funkcijos
ir atsakomybės sritys ir sprendžiami elektros energijos, dujų ir naftos tiekimo
saugumo, taip pat transeuropinių elektros energijos ir dujų tiekimo tinklų plėtros
klausimai. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ir dėl jos kilusios energetikos
krizės ES energijos rinkos struktūra patyrė esminių struktūrinių pokyčių.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 ir 194 straipsniai.

TIKSLAI

Norint baigti sukurti ES vidaus rinką energetikos sektoriuje, būtina: pašalinti daugybę
nesklandumų ir prekybos kliūčių, suderinti mokesčių ir kainodaros politiką bei
priemones, susijusias su normomis ir standartais, taip pat aplinkos apsaugos ir
saugumo taisykles. Tikslas – užtikrinti veikiančią rinką, įskaitant galimybę sąžiningai į
ją patekti ir aukšto lygio vartotojų apsaugą, taip pat garantuoti pakankamą sujungimo
mastą ir gamybos pajėgumus.

LAIMĖJIMAI

A. Dujų ir elektros energetikos rinkų liberalizavimas
Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, kai dauguma nacionalinių elektros
ir gamtinių dujų rinkų dar buvo monopolinės, Europos Sąjunga ir valstybės narės
nusprendė palaipsniui atverti šias rinkas konkurencijai. Pirmosios liberalizavimo
direktyvos (pirmasis energetikos dokumentų rinkinys) buvo priimtos 1996 m. (elektros
energija) ir 1998 m. (dujos) ir turėjo būti perkeltos į valstybių narių teisės sistemas ne
vėliau kaip 1998 m. (elektros energija) ir 2000 m. (dujos).
Antrasis energetikos dokumentų rinkinys patvirtintas 2003 m., jį sudarančios direktyvos
turėjo būti perkeltos į valstybių narių nacionalinę teisę iki 2004 m., o tam tikros nuostatos
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įsigaliojo tik 2007 m. Dabar pramonės ir namų ūkių vartotojai gali rinktis savo dujų ir
elektros tiekėją iš įvairesnio konkuruojančių įmonių rato.
2009 m. balandžio mėn. patvirtintas antrąjį rinkinį iš dalies pakeitęs trečiasis
energetikos dokumentų rinkinys, kuriuo siekta toliau liberalizuoti elektros energetikos
ir dujų vidaus rinkas. Tai buvo kertinis vidaus energetikos rinkos įgyvendinimo akmuo.
2019 m. birželio mėn. priimtas ketvirtasis energetikos dokumentų rinkinys, kurį sudaro
viena direktyva (Elektros energijos direktyva 2019/944/ES) ir trys reglamentai (Elektros
energijos reglamentas 2019/943/ES, Pasirengimo valdyti riziką reglamentas 2019/941/
ES ir ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER)
reglamentas 2019/942/ES). Ketvirtuoju energetikos dokumentų rinkiniu nustatytos
naujos elektros energetikos rinkos taisyklės, kad būtų patenkinti atsinaujinančiųjų
išteklių energijos poreikiai ir pritraukta investicijų. Juo numatytos paskatos vartotojams
ir nustatyta nauja elektrinėms taikoma tinkamumo riba, norint, kad jos gautų subsidijas
kaip pajėgumų mechanizmai. Pagal jį taip pat buvo reikalaujama, kad valstybės narės
parengtų atsarginių priemonių planus, skirtus galimoms elektros energetikos sektoriaus
krizėms, ir padidinti ACER įgaliojimai tarpvalstybinio bendradarbiavimo reguliavimo
srityje, kai kyla nacionalinės ir regioninės fragmentacijos rizika.
Penktasis energetikos dokumentų rinkinys „Pasirengimas įgyvendinti 55 % tikslą“
paskelbtas 2021 m. liepos 14 d. siekiant suderinti ES energetikos tikslus su naujais
2030 ir 2050 m. Europos klimato srities užmojais. Tebevyksta diskusijos dėl jo
energetikos aspektų. 2022 m. vasario mėn. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą ir
jai visiškai nutraukus dujų tiekimą Europai ir dėl to kilus energetikos krizei, ES
nusprendė greitai palaipsniui nutraukti visą Rusijos iškastinio kuro importą, pradėti
taikyti energijos taupymo priemones, įvairinti savo energijos importą, priimti struktūrines
elektros energetikos ir dujų rinkų priemones ir paspartinti atsinaujinančiųjų išteklių
energetikos plėtrą.
B. Tolesni veiksmai
Kaip paskelbta Energetikos sąjungos strategijoje (COM(2015)0080), siekiant
aprūpinti vartotojus saugia, tvaria, konkurencinga ir įperkama energija Komisija
2016 m. lapkričio 30 d. pateikė dokumentų rinkinį „Švari energija visiems
europiečiams“ (COM(2016)0860). Šiuo metu galiojančiu ketvirtuoju energetikos
dokumentų rinkiniu įgyvendinama energetikos sąjunga, apimant energijos vartojimo
efektyvumą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją, elektros energetikos rinkos modelį,
elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sąjungos valdymo taisykles.
Siekdama baigti kurti energijos vidaus rinką, Komisija priėmė priemones, nustatytas
Elektros energijos direktyvoje, Pasirengimo valdyti elektros energijos riziką reglamente
ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) reglamente.
Reglamentu dėl elektros energijos vidaus rinkos (Reglamentas (ES) 2019/943)
patikslinamos elektros energijos vidaus rinkos taisyklės ir principai, kad būtų užtikrintas
tinkamas jos veikimas ir konkurencingumas. Juo remiamas ES energetikos sektoriaus
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, šalinamos tarpvalstybinės prekybos
elektros energija kliūtys ir sudaromos sąlygos ES pereiti prie švarios energijos, laikantis
Paryžiaus susitarime prisiimtų įsipareigojimų. Reglamente apibrėžiami rinka grindžiami
elektros energetikos rinkų veikimo principai: kainos bus formuojamos remiantis
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paklausa ir pasiūla; vartotojams bus naudingos rinkos taisyklės ir jie bus aktyvūs rinkos
dalyviai; nuo iškastinio kuro nepriklausančios elektros energijos gamybos paskatos
bus grindžiamos rinka; bus laipsniškai šalinamos kliūtys tarpvalstybiniams elektros
energijos srautams; gamintojai bus tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingi už savo
elektros energijos pardavimą; bus nustatytos naujos sąlygos, kuriomis valstybės narės
galėtų diegti pajėgumų mechanizmus, ir jų kūrimo principai.
Direktyvoje dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (Direktyva (ES)
2019/944) daugiausia dėmesio skiriama valstybėms narėms ir vartotojams, apibrėžiant
įvairias nuostatas, pagal kurias pereinant prie švarios energijos daugiausia dėmesio
skiriama vartotojui. Tiekėjai gali laisvai nustatyti kainą, už kurią jie tiekia elektros
energiją vartotojams. Valstybės narės užtikrina rinka grindžiamą tiekėjų kainų
konkurenciją; užtikrinama energijos nepriteklių patiriančių ir pažeidžiamų namų ūkių
vartotojų apsauga ir galutiniams vartotojams suteikiama teisė gauti tiekėjo tiekiamą
elektros energiją, jei tiekėjas sutinka, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje
yra registruotas ES reikalavimus atitinkantis tiekėjas. Vartotojai gali prašyti įrengti
išmaniuosius elektros skaitiklius be papildomų mokesčių; namų ūkių vartotojai ir labai
mažos įmonės gali nemokamai naudotis bent viena tiekėjų pasiūlymų palyginimo
priemone, įskaitant pasiūlymus dėl dinamiškos elektros energijos kainos sutarčių; bus
galima per ne ilgesnį kaip trijų savaičių laikotarpį nemokamai pakeisti tiekėją ir dalyvauti
kolektyvinio tiekėjo keitimo programose. Galutiniai vartotojai, naudojantys išmaniuosius
skaitiklius, gali prašyti dinamiškos elektros energijos kainodaros sutarčių su bent
vienu stambiu tiekėju; jie turi teisę veikti kaip aktyvūs vartotojai, pavyzdžiui, parduoti
pasigamintą elektros energiją, jiems netaikant neproporcingų ar diskriminacinių
techninių reikalavimų ir naudotis apibendrintomis aiškiomis sutartinėmis sąlygomis.
Pasirengimo valdyti riziką reglamentu (Reglamentas (ES) 2019/941) stiprinamas
pasirengimas valdyti riziką skatinant ES ir kaimyninių šalių perdavimo sistemos
operatorių ir ACER bendradarbiavimą. Juo taip pat siekiama sudaryti palankesnes
sąlygas tarpvalstybiniam elektros tinklų valdymui, jei kiltų elektros energijos sektoriaus
krizė, pasitelkiant naujus regioninius operatyvinius centrus, numatytus susijusiame
reglamente dėl elektros energijos vidaus rinkos (Reglamentas (ES) 2019/943).
Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E),
bendradarbiaudamas su ACER ir Elektros energijos koordinavimo grupe, parengs ir
pasiūlys bendrą rizikos nustatymo metodiką, kurią vėliau patvirtins ACER. Pasiūlyti
keturi priemonių rinkiniai:
1. bendros krizių prevencijos ir pasirengimo joms taisyklės ir tarpvalstybinio
bendradarbiavimo užtikrinimo priemonės;
2. bendros krizių valdymo taisyklės;
3. bendri rizikos, susijusios su energijos tiekimo saugumu, vertinimo metodai;
4. bendra sistema, siekiant užtikrinti geresnį elektros energijos tiekimo saugumo
vertinimą ir stebėjimą.
Diskusijos dėl penktojo energetikos dokumentų rinkinio energetikos aspektų iš
pradžių vyko atsižvelgiant į dideles energijos kainas, kurias lėmė atsigavimas po
pandemijos. 2021 m. liepos mėn. Komisija paskelbė pirmąją dokumentų rinkinio
„Pasirengimas įgyvendinti 55 % tikslą“ dalį, pagal kurią siekiama iki 2050 m. išmetamą
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc. ir užtikrinti poveikio
klimatui neutralumą Europoje. 2021 m. gruodžio mėn., paskelbus penktąjį energetikos
dokumentų rinkinį, buvo paskelbtas vandenilio ir nuo iškastinio kuro nepriklausomos
dujų rinkos dokumentų rinkinys. Diskusijos dėl penktojo energetikos dokumentų rinkinio
iš esmės pasikeitė po Rusijos invazijos į Ukrainą ir dėl jos kilusios energetikos krizės -
po to Rusija vienašališkai nutraukė dujų tiekimą iš Rusijos į ES valstybes nares ir dėl
to labai išaugo dujų ir elektros energijos kainos Europoje.
Reaguodama į didėjančią pasaulinę energetikos krizę, ES pateikė keletą pasiūlymų
dėl esminių struktūrinių jos energijos rinkų pokyčių. 2022 m. kovo mėn. komunikate
„REPowerEU“ (COM/2022/108) iš karto išreikštas ES ketinimas laipsniškai panaikinti
savo priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro. Po šio komunikato 2022 m. gegužės
mėn. parengtas „REPowerEU“ planas (COM/2022/230), kuriame pasiūlyti papildomi
veiksmai, kuriais siekiama taupyti energiją, įvairinti tiekimą, didinti energijos tiekimo
saugumą ir pakeisti iškastinį kurą spartinant atsinaujinančiųjų išteklių energetikos
plėtrą. 2022 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė naujas taisykles dėl suderintų dujų
paklausos mažinimo priemonių ir paskelbė komunikatą „Sutaupytos dujos – saugu
žiemą“ (COM/2022/360). Rugpjūčio 9 d. įsigaliojo naujas Tarybos reglamentas (ES)
2022/1369 dėl koordinuotų dujų poreikio mažinimo priemonių. 2022 m. rugsėjo
14 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl skubios intervencijos,
skirtos didelėms energijos kainoms mažinti (COM/2022/473), siekiant mažinti
Europos gyventojų ir įmonių sąskaitas už energiją. Pasiūlyme nustatomos elektros
energijos poreikio mažinimo priemonės, laikinas pajamų apribojimas elektros energijos
gamintojams, naudojantiems pigesnes technologijas, pvz., atsinaujinančiuosius
energijos išteklius, branduolinį kurą ir lignitą, ir laikinas solidarumo įnašas, imamas
iš perteklinio pelno naftos, dujų, anglių ir naftos perdirbimo sektoriuose, kuris bus
panaudotas energijos vartotojams remti.
C. Energijos rinkos reguliavimas: ES energetikos reguliavimo institucijų
bendradarbiavimo agentūra
ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) pradėjo
veikti 2011 m. kovo mėn. (Reglamentas (EB) Nr. 713/2009). Ji yra iš esmės
atsakinga už nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo skatinimą regioniniu
ir Europos lygmenimis bei tinklo ir vidaus elektros ir dujų rinkų plėtros stebėjimą.
ACER taip pat suteikta kompetencija tirti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir koordinuoti
atitinkamų nuobaudų taikymą su valstybėmis narėmis.
2019 m. birželio mėn. Komisija priėmė ACER reglamentą (2019/942/ES), kuriuo
siekiama reformuoti ACER, nauja redakcija išdėstyti teisės aktus ir sustiprinti pagrindinį
jos, kaip nacionalinių reguliavimo institucijų veiklos koordinatorės, vaidmenį visų pirma
tose srityse, kuriose fragmentiškai priimant nacionalinius sprendimus tarpvalstybinės
svarbos klausimais vidaus rinkai kiltų problemų ar atsirastų nenuoseklumas. ACER
užduotys didmeninės rinkos stebėjimo ir tarpvalstybinės infrastruktūros srityje buvo
išplėstos siekiant suteikti jai daugiau atsakomybės rengiant ir teikiant galutinį pasiūlymą
dėl tinklo kodekso Komisijai ir darant įtaką regioninės elektros energijos rinkos
(prekybos zonų) peržiūros procesui (nustatytam nauja redakcija išdėstytame Elektros
energijos reglamente (2019/943/ES). ACER reglamentu nustatyti mokesčiai kaip
papildomas finansavimo šaltinis su REMIT susijusios veiklos, kurią vykdo ACER,
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išlaidoms padengti (toliau – REMIT mokesčiai). 2020 m. liepos 15 d. Energetikos GD
ir ACER pateikė pasiūlymą dėl mokesčių struktūros. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisija
priėmė Sprendimą (ES) 2020/2152 dėl mokesčių, kuriuo siekiama padengti ACER
vykdomos veiklos, pvz., informacijos rinkimo, tvarkymo, apdorojimo ir analizavimo,
išlaidas.
Be to, priimti du reglamentai, kuriais sukurtos Europos perdavimo sistemų
operatorių tinklų (ENTSO) bendradarbiavimo struktūros: viena elektros energijos srityje
(Reglamentas (EB) Nr. 714/2009) ir viena dujų srityje (Reglamentas (EB) Nr. 715/2009,
iš dalies pakeistas Komisijos sprendimu 2010/685/ES). ENTSO kartu su ACER kuria
išsamias prieigos prie tinklo taisykles ir techninius kodeksus ir, keisdamiesi veiklos
informacija ir rengdami bendrus saugos ir susidarius nepaprastajai padėčiai taikytinus
standartus bei procedūras, užtikrina tinklų veiklos koordinavimą. ENTSO taip pat
atsakingi už tai, kad kas dvejus metus būtų parengtas 10 metų investavimo į tinklus
planas. Tuomet šiuos planus peržiūri ACER.
Be to, Reglamentu (ES) 2016/1952 dujų ir elektros energijos kainoms, kurias moka
galutiniai pramonės vartotojai, suteikiama daugiau skaidrumo, įpareigojant valstybes
nares užtikrinti, kad apie šias kainas ir taikomas kainodaros sistemas būtų kartą arba du
kartus per metus pranešama Eurostatui. 2011 m. spalio mėn. ES priėmė Reglamentą
(ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT),
kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą Europos energetikos rinkose.
D. Elektros energijos, gamtinių dujų ir naftos tiekimo saugumas
Reglamentu (ES) 2019/941 nustatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti elektros
energijos tiekimo saugumą, tinkamą elektros energijos vidaus rinkos veikimą, tinkamo
masto valstybių narių tinklų sujungimą, tinkamo lygio gamybos pajėgumus, taip pat
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Atsižvelgiant į didžiulę dujų svarbą ES energijos
tiekimui ir į Rusijos ir Ukrainos dujų krizę 2008–2009 m. žiemą, 2010 m. priimtas
ir 2017 m. persvarstytas Reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo
užtikrinimo priemonių. Reglamentu siekiama stiprinti prevencijos ir reagavimo į krizę
mechanizmus. Siekiant užtikrinti naftos tiekimo saugumą, pagal Direktyvą 2009/119/EB
valstybės narės įpareigotos saugoti minimalų naftos atsargų kiekį, kuris atitiktų 90 dienų
vidutinio grynojo dienos importo arba 61 dieną vidutinio dienos vidaus suvartojimo,
nelygu, kuris iš šių dviejų kiekių didesnis. 2014 m. gegužės mėn. Komisija, reaguodama
į susirūpinimą dėl Rusijos dujų gabenimo per Ukrainą, paskelbė Europos energetinio
saugumo strategiją (COM(2014)0330). Šia strategija Europos piliečiams ir ekonomikai
siekiama užtikrinti stabilų ir gausų energijos tiekimą. Strategijoje nustatytos priemonės,
kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti energijos gamybą ES
viduje ir baigti statyti trūkstamas infrastruktūros jungtis, kad energija būtų nukreipiama
ten, kur jos reikia per krizę.
2019 m. gegužės mėn. Komisija patvirtino tikslinę 2009 m. Gamtinių dujų direktyvos
(Direktyva (ES) 2019/692) peržiūrą. Pagal ją pagrindines Dujų direktyvos nuostatas
būtų galima iš karto taikyti tarpvalstybiniams dujotiekiams su trečiosiomis valstybėmis,
tiksliau tariant, toms dujotiekių dalims, kurios eina per ES teritoriją. Tai padėtų užtikrinti,
kad dėl nė vieno dabartinio, planuojamo ar būsimo ES valstybės narės ir trečiosios
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šalies dujų infrastruktūros projekto nebūtų iškraipoma bendroji energijos rinka ir
nesusilpnėtų energijos tiekimo saugumas ES.
2021 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė peržiūrą (Dujų direktyvos 2009/73/EB ir Dujų
reglamento (EB) Nr. 715/2009 – COM/2021/803, COM/2021/804 ir COM/2021/805),
kuria nustatoma konkurencingų nuo iškastinio kuro nepriklausomų dujų rinkų
reguliavimo sistema. Pasiūlymai apima naujos ES vandenilio rinkos kūrimą ir plėtojimą
ir naują reglamentą dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimo.
2022 m. kovo 23 d., Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą ir pradėjus naudoti dujų
tiekimą kaip ginklą, Komisija pasiūlė naują dujų laikymo reglamentą (Reglamentas (ES)
2022/1032), pagal kurį reikalaujama, kad ES šalys iki 2022 m. lapkričio 1 d. užpildytų
savo dujų saugyklas 80 proc., o vėlesniais metais – iki 90 proc. pajėgumo. Ji taip pat
paskelbė komunikatą „Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos kainos: neatidėliotinų
priemonių galimybės ir pasirengimas kitai žiemai“ (COM/2022/138). 2022 m. birželio
27 d. teisėkūros institucijos susitarė dėl Dujų laikymo reglamento.
E. Transeuropiniai energetikos tinklai (TEN-E)
TEN-E yra politikos sritis, kurioje daugiausia dėmesio skiriama valstybių narių
energetikos infrastruktūrų susiejimui. Įgyvendinant šią politiką nustatyti devyni
prioritetiniai koridoriai (keturi elektros energijos koridoriai, keturi dujų koridoriai ir vienas
naftos koridorius) ir trys prioritetinės teminės sritys (išmaniųjų tinklų diegimas, elektros
energijos magistralės ir tarpvalstybinis anglies dioksido tinklas).
Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 apibrėžtos transeuropinių energetikos tinklų gairės,
pagal kurias nustatomi transeuropinių elektros energijos ir dujų tinklų bendro intereso
projektai (bendro intereso projektai (BIP)) ir prioritetiniai projektai. Energetikos ir
tarpvalstybinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų BIP finansuojami Europos
energetikos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP-E) lėšomis. Tai finansavimo
priemonė, kurios bendras biudžetas 2021–2027 m. laikotarpiu yra 5,84 mlrd. EUR ir
kurios lėšos skiriamos dotacijų, kurias administruoja Klimato, infrastruktūros ir aplinkos
vykdomoji įstaiga, forma. 2014–2020 m. laikotarpiu iš viso 4,8 mlrd. iš EUR EITP-E
biudžeto buvo finansuojami 149 tarpvalstybiniai energetikos infrastruktūros veiksmai
107 BIP aštuoniuose prioritetiniuose koridoriuose (keturiuose elektros energijos
sektoriuje ir keturiuose dujų sektoriuje). Komisija nustato bendro intereso projektų
sąrašą deleguotuoju aktu, kuris įsigalioja tik tuo atveju, jei Parlamentas arba Taryba
per du mėnesius nuo pranešimo apie jį dienos nepareiškia prieštaravimų.
2022 m. balandžio 5 d. priimtas persvarstytas TEN-E reglamentas, kad būtų geriau
remiamas Europos tarpvalstybinės energetikos infrastruktūros modernizavimas ir
pasiekti Europos žaliojo kurso tikslai.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Priimdamas teisės aktų dėl energijos vidaus rinkų rinkinį, Parlamentas tvirtai
parėmė perdavimo sistemų nuosavybės atskyrimą elektros energijos sektoriuje,
kaip veiksmingiausią priemonę infrastruktūros investicijoms nediskriminaciniu būdu
skatinti, taip pat teisingai naujų rinkos dalyvių prieigai prie tinklo ir rinkos skaidrumui
stiprinti. Parlamentas taip pat pabrėžė bendro Europos požiūrio į vidutinės trukmės
investicijas (orientacinis Europos 10 metų planas, pagal kurį ypatingas dėmesys
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skiriamas tinklų sujungimui), glaudesnio reguliavimo institucijų, valstybių narių ir
perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo ir griežto prieigos prie tinklo sąlygų
derinimo proceso svarbą. Parlamento iniciatyva ypatingas dėmesys skirtas vartotojų
teisėms – tai buvo dalis su Taryba pasiekto susitarimo: rezoliucijose buvo primygtinai
reikalaujama užtikrinti daugiau teisių vartotojams (pasirinkti kitą tiekėją, gauti tiesioginę
informaciją naudojant išmaniuosius skaitiklius ir užtikrinti veiksmingą energetikos
klausimų ombudsmenui pateiktų skundų nagrinėjimą). Parlamento pastangomis taip
pat pripažįstama energijos nepritekliaus sąvoka. Jis tvirtai rėmė ACER steigimą
pabrėždamas, kad jai turi būti suteikti reikiami įgaliojimai išspręsti tuos klausimus,
kurių negali išspręsti nacionalinės reguliavimo institucijos ir dėl kurių trikdoma vidaus
rinkos integracija ir tinkama jos veikla. Po Rusijos invazijos į Ukrainą Parlamentas
priėmė keletą rezoliucijų dėl laipsniško Rusijos iškastinio kuro atsisakymo ir dėl
tebesitęsiančios energetikos krizės.
Pagrindinės naujausios rezoliucijos:
— 2022 m. spalio 5 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl energijos kainų, kurioje

dar kartą paragino nedelsiant taikyti visišką Rusijos naftos, anglių, branduolinio
kuro ir dujų embargą. Jis pabrėžė valstybėms narėms, kad energija neturėtų
būti atjungiama ES vartotojams, kurie neįstengia susimokėti energijos sąskaitų, ir
pažymėjo, kad būtina vengti pažeidžiamų asmenų iškeldinimo, kai jie nepajėgia
susimokėti sąskaitų ir nuomos. Parlamentas taip pat paragino nustatyti tinkamą
dujotiekiais tiekiamų dujų importo kainų viršutinę ribą, naujas kovos su spekuliacija
priemones, nustatyti viršutinę pajamų iš vadinamų sąnaudas viršijančio pelno
technologijų, naudojamų elektros energijai gaminti, ribą vartotojų ir įmonių naudai
ir pavedė Komisijai išanalizuoti elektros energijos ir dujų kainų atsiejimą.

— 2022 m. gegužės 19 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Rusijos karo Ukrainoje
socialinių ir ekonominių pasekmių ES, ragindamas valstybes nares skubiai priimti
šeštąjį sankcijų rinkinį. Jis dar kartą paragino nedelsiant taikyti visapusišką
embargą naftos, anglies, branduolinio kuro ir dujų importui iš Rusijos ir visiškai
atsisakyti „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių.

— 2022 m. balandžio 7 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje paragino nedelsiant
taikyti visišką Rusijos naftos, anglių, branduolinio kuro ir dujų importo embargą,
visiškai atsisakyti „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ ir pateikti planą, kaip
trumpuoju laikotarpiu ir toliau užtikrinti ES energijos tiekimo saugumą.

— 2022 m. kovo 1 d. Parlamentas pasmerkė neteisėtą, neišprovokuotą ir
nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, taip pat Baltarusijos
dalyvavimą šioje agresijoje. Jis paragino išplėsti sankcijų aprėptį ir siekti
strategiškai susilpninti Rusijos ekonomiką ir pramoninę bazę, ypač karinį ir
pramoninį kompleksą. Visų pirma jis paragino apriboti pagrindinių Rusijos
eksportuojamų prekių, įskaitant naftą ir dujas, importą.

Matteo Ciucci
09/2022
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