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Susipažinti pateikiamas pareiškimų tekstas:

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL TERMINO „JUNGIAMOJI LINIJA“ APIBRĖŽTIES

„Komisija atkreipia dėmesį į teisėkūros institucijų susitarimą dėl Elektros energijos 
direktyvos ir Elektros energijos reglamento naujos redakcijos, kuriuo grąžinama Direktyvoje 
2009/72/EB ir Reglamente (EB) Nr. 714/2009 vartojama termino „jungiamoji linija“ 
apibrėžtis. Komisija sutinka, kad elektros energijos rinkos skiriasi nuo kitų rinkų, kaip antai 
gamtinių dujų rinkos, pavyzdžiui, tuo, kad jose prekiaujama produktais, kurie šiuo metu 
negali būti lengvai saugomi ir kuriuos gamina įvairūs gamybos įrenginiai, įskaitant įrenginius 
paskirstymo lygmeniu.  Todėl elektros energijos ir dujų sektoriuose jungčių su trečiosiomis 
šalimis vaidmuo gerokai skiriasi, be to, juose galima taikyti skirtingus reguliavimo metodus.

Komisija išsamiau išnagrinės šio susitarimo poveikį ir prireikus pateiks teisės aktų taikymo 
gaires. 

Teisinio aiškumo sumetimais Komisija norėtų pabrėžti: 

Elektros energijos direktyvoje esančioje sutartoje termino „jungiamoji linija“ apibrėžtyje 
daroma nuoroda į elektros energijos sistemas jungiančius įrenginius. Šioje formuluotėje 
nedaroma skirtumo tarp nevienodų reguliavimo sistemų arba techninių aplinkybių, todėl a 
priori ji apima visas elektros energijos jungtis su trečiosiomis šalimis, patenkančias į taikymo 
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sritį. Kalbant apie sutartą termino „jungiamoji linija“ apibrėžtį Elektros energijos reglamente, 
Komisija pabrėžia, jog norint integruoti elektros energijos rinkas reikalingas glaudus sistemų 
operatorių, rinkos dalyvių ir reguliavimo subjektų bendradarbiavimas. Nors taikytinų taisyklių 
taikymo sritis gali būti nevienoda priklausomai nuo integracijos į elektros energijos vidaus 
rinką lygio, glaudi trečiųjų šalių integracija į elektros energijos vidaus rinką, pavyzdžiui, 
dalyvavimas rinkų susiejimo projektuose, turėtų būti grindžiama susitarimais, kuriems 
įgyvendinti reikia taikyti atitinkamą Sąjungos teisę.“

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL ALTERNATYVAUS GINČŲ SPRENDIMO

Komisija atkreipia dėmesį į teisėkūros institucijų susitarimą dėl 26 straipsnio, kuriuo siekiama 
ES lygmeniu nustatyti, kad energetinių paslaugų teikėjams alternatyvus ginčų sprendimas 
būtų privalomas. Komisija apgailestauja dėl šio sprendimo, nes, atsižvelgiant į Direktyvoje 
2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo įtvirtintą metodą ir vadovaujantis 
subsidiarumo ir proporcingumo principais, jos pasiūlyme pasirinkti šią galimybę buvo palikta 
valstybėms narėms.

Atlikti lyginamąjį atskirų alternatyvaus ginčų sprendimo modelių, kuriuos taiko valstybės 
narės, vertinimą nėra Komisijos funkcija.  Todėl, vykdydama bendrąją pareigą atlikti 
Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos taikymo veiksmingumo stebėseną, 
Komisija įvertins, koks yra bendras nacionalinių alternatyvaus ginčų sprendimo sistemų 
veiksmingumas.


