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Apžvalga

1. Komisijos pasiūlymas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūros yra labai svarbus, kad būtų sėkmingai įgyvendintas trečiasis energetikos 
paketas. A. Vidal-Quadras pranešime dėl dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvų 
(2007/2089(INI)) Europos Parlamentas pasisakė už stiprios ir veiksmingos Europos 
reguliavimo įstaigos įkūrimą suteikiant jai reikalingas galias spręsti klausimus, kurių 
negali išspręsti nacionalinės reguliavimo institucijos ir kurie trukdo vidaus rinkai 
integruotis ir gerai veikti.

2. Trečiojo energetikos paketo tikslas – kad energetikos rinka, kuri prieš dešimtmetį buvo 
monopolinė sistema, palaipsniui pereitų iš liberalizavimo į tikros ir tvarios konkurencijos 
etapą.

3. Siekiant įgyvendinti šį tikslą turėtų būti vadovaujamasi tam tikru požiūriu į reguliavimo 
procesų ir rinkos plėtros santykį, kuris

 būtų susietas su ateities rinka (t. y. būtų nukreiptas į ateitį), kuri bus daug 
konkurencingesnė ir įvairesnė;

 būtų nukreiptas į konkurencijos įstatymų įgyvendinimą, kad kiek įmanoma 
sumažėtų konkrečiais atvejais taikomų ex-ante taisyklių.

4. Šie tikslai turėtų būti įgyvendinami Europos lygmeniu suderinant konkurencingą sistemą 
ir ex-ante taisykles. Tai reiškia, kad energetikos sektorius bus reguliuojamas vis mažiau, 
kol bus pradėtos taikyti konkurencijos taisyklės. Svarbu pažymėti, kad nesukūrus 
veiksmingos konkurencingos aplinkos konkrečiam sektoriui taikomas reguliavimas išliks 
svarbus. 

5. Tačiau konkurencijos taisyklėmis pagrįstą sistemą energetikos sektoriuje bus galima 
taikyti tik įtvirtinus, kad ši pramonė nebėra natūrali monopolija ir yra tapusi „normalia“ 
pramone. 

6. Įgyvendinus trečiąjį energetikos paketą Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros vaidmuo bus labai svarbus užtikrinant Europos energetikos 
rinkos ateitį ir jos plėtrą. Todėl Agentūra privalo turėti daugiau galių ir savarankiškumo, 
nei siūlo Komisija.

7. Svarstant šį pasiūlymą dėl reglamento visada privaloma atsižvelgti į tai, kad trečiasis 
energetikos paketas turi būti vertinamas kaip vientisas paketas, kurio pagrindinis bendras 
elementas yra Agentūra. Reglamente mūsų įtvirtintas Agentūros vaidmuo, galios ir 
pareigos turės atitikti kitus pakete esančių direktyvų ir reglamentų projektus, o jie – šį 
reglamentą.
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Savarankiškumas

8. Trečiajame energetikos pakete laikomasi pagrindinio principo, kad veikdamos pagal aiškų 
teisinį pagrindą nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos turi būti kuo labiau 
apsaugotos nuo kasdienio politinio kišimosi. 

9. Agentūra taip pat turėtų būti kiek įmanoma nepriklausoma spręsdama techninius 
klausimus ir turėti teisinę, administracinę ir finansinę autonomiją. Tai turėtų būti 
Bendrijos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir galinti savarankiškai vykdyti 
reglamente jai pavestas užduotis. Tai reiškia, kad Agentūra turėtų priimti nuo Komisijos 
nepriklausančius įpareigojančius sprendimus ir jos vaidmuo neturėtų būti tik patariamasis.

10. Komisija teigė, kad Bendrijos teisė – ypač 1958 m. įtvirtintas „Meroni principas“ –
neleidžia suteikti Agentūrai daugiau galių ir savarankiškumo. Kiti nepriklausomi teisės 
ekspertai gali laikytis kitokio požiūrio. Ši teisinio interpretavimo problema yra pagrindinė 
atsakant į klausimą, kokias galias Agentūra gali turėti, kokius sprendimus ji gali priimti, 
kokia turėtų būti jos struktūra ir kiek savarankiška ji galėtų būti. Todėl ypač svarbi aiški 
teisinė konsultacija šiuo klausimu.

Galios ir atsakomybė

11. Siūloma Agentūra sukurs ES sistemą, skirtą nacionalinėms energetikos reguliavimo 
institucijoms veiksmingai bendradarbiauti. Tačiau ji privalo turėti realias galias, kad 
galėtų veiksmingai spręsti tarpvalstybinius klausimus ir prisidėti prie integruotos 
konkurencingos Europos Sąjungos energetikos rinkos plėtros. 

12. Agentūros vaidmuo privalo būti platesnis, ypač sprendžiant svarbiausius reguliavimo 
sistemos klausimus, susijusius su ES tinklo pajėgumu, saugumu ir pakankamumu 
(įskaitant jo plėtrą, techninę priežiūrą ir veikimą).

13. Daugiau dėmesio turėtų būti skirta Agentūros vaidmeniui sprendžiant elektros ir dujų 
reglamentų projektuose jai pavestas užduotis dėl Europos perdavimo sistemos operatorių 
tinklų. 

14. Turėtų būti didinamas Agentūros vaidmuo inicijuojant, prižiūrint ir tvirtinant Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklų pasiūlymus – ypač tinklo plėtros planų projektus –
kad jie visiškai atitiktų viešąjį interesą. 

15. Taip pat reikia nuodugniau apsvarstyti Agentūros vaidmenį inicijuojant, plėtojant, 
tvirtinant, įgyvendinant ir vykdant perdavimo sistemos operatorių rinkos ir techninius 
„kodeksus“ ir galimybes šį vaidmenį sugretinti su Europos perdavimo sistemos operatorių 
tinklais. Agentūros vaidmuo šioje srityje turėtų būti labai svarbus, ji turėtų dalyvauti 
apibrėžiant Europos kodeksų apimtį ir turinį. Agentūros pritarimas turėtų būti reikalingas 
sprendžiant pagrindinius šių kodeksų klausimus. 
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16. Techniniai ir rinkos kodeksai bei kiti svarbūs klausimai (eksploatavimo procesai, 
investicijų planai, gamybos pajėgumo pakankamumo perspektyvos, mokslinių tyrimų 
planai ir darbo planai) yra integruotos ES energetikos rinkos pagrindas. Jų vaidmuo taip 
pat bus svarbus nusprendžiant, kiek reikės suderinti esamas nacionalines taisykles ir 
kurios taisyklės bus tvirtinamos ne nacionaliniu lygmeniu, bet Europos įstaigose. 
Komisijos pasiūlyme Agentūrai nėra suteikiamos jokios sprendimų priėmimo galios (tik 
patariamasis vaidmuo), todėl kyla klausimas, ar perdavimo sistemos operatoriai gali būti 
visiškai atsakingi už jiems skirtų taisyklių parengimą. 

17. Kiekvienai gerai veikiančiai rinkai reikia, kad institucinės trečiosios šalys, ginančios 
visuomenės interesą, nustatytų geras ir aiškias taisykles. Komisijos pasiūlyme atsisakoma 
šio pagrindinio ekonomikos teorijos principo ir rinkos dalyviams (perdavimo sistemos 
operatoriams) suteikiamos galios bei atsakomybė nustatyti energetikos rinkos taisykles, 
numatant de facto savireguliavimą ES lygmeniu. Pagal šį pasiūlymą Agentūra neturės 
galimybes atlikti reguliavimo funkcijos ES lygmeniu, kuris yra būtinas siekiant sukurti 
konkurencingą, tvarią ir saugią integruotą Europos rinką.

18. Reikia apsvarstyti ir išsiaiškinti, kaip veiks dujų ir elektros reglamentuose numatytos 
procedūros dėl tinklų atskyrimo reikalavimų netaikymo naujai tarpvalstybinei 
infrastruktūrai, t. y. kokia pusiausvyra bus tarp Agentūros ir Komisijos atsakomybės 
priimant sprendimus dėl tokių išimčių suteikimo? Ar Agentūra neturėtų priimti galutinio 
sprendimo dėl tokių išimčių?

19. Galiausiai turime išnagrinėti, ar Agentūrai reikia turėti kitų galių, nenumatytų direktyvų ir 
reglamentų projektuose. Galėtume apsvarstyti, koks turėtų būti Agentūros vaidmuo 
prižiūrint ir teikiant informaciją apie Europos energetikos rinkos plėtrą, pvz., teikiant 
informaciją vartotojams ir tikrinant rinką (pvz., „Energetikos vidaus rinkos vertinimo 
sistema“, patekimo į rinką priežiūra, energetinio skurdo lygio vertinimas).

20. Imdamasi visų užduočių Agentūra visų pirma turėtų būti atsakinga už ankstyvą rinkos 
dalyvių konsultavimą. 

Vidaus struktūra

21. Agentūros vidaus struktūra ir sprendimų priėmimo bei paskyrimų būdas bus labai svarbus 
jos savarankiškumui. Šiuo atveju svarbus Komisijos ir nacionalinių reguliavimo institucijų 
vaidmuo, taip pat užduočių paskirstymas tarp Administracinės valdybos, Reguliavimo 
valdybos ir direktoriaus.

22. Direktoriui priklauso pagrindinis reguliavimo vaidmuo. Atsižvelgiant į šį vaidmenį ir 
siekiant užtikrinti direktoriaus reguliavimo savarankiškumą, pagrindinis klausimas yra: ar 
direktorių turėtų siūlyti Reguliavimo valdyba, pasikonsultavusi su Komisija? Jo 
paskyrimui po to turėtų pritarti Europos Parlamentas ir Taryba.
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23. Komisijos pasiūlymas dėl Agentūros neatitinka reikalavimų dėl galių, autonomijos ir 
savarankiškumo, kuriuos pati Komisija kelia nacionalinėms energetikos reguliavimo 
institucijoms. Energetikos reguliavimo nacionaliniu lygmeniu valdymo procedūros, kai 
įmanoma, turėtų būti naudojamos Europos lygmeniu taikant tuos pačius principus.

24. Reikia nuodugniai išnagrinėti Administracinės valdybos vaidmenį ir sudėtį ir padaryti 
atitinkamus jos struktūros pakeitimus, kurie padidintų jos veiksmingumą ir nesudarytų 
nereikalingų Bendrijos biudžeto išlaidų. Administracinė valdyba turėtų būti atsakinga tik 
už apskaitos klausimus. Todėl jos sudėtis turėtų būti paprastesnė, nei nurodyta Komisijos 
pasiūlyme, kuriame numatyta dvylikos narių Administracinė valdyba. Šis skaičius 
neatitinka Agentūros struktūros, jis sudaro beveik pusę Reguliavimo valdybos narių 
skaičiaus ir ketvirtadalį numatyto Agentūros personalo. Svarbus ne tik Agentūros 
savarankiškumas, bet ir jos stabilumas. Kitų Europos agentūrų patirtis rodo, kad narystė, 
priklausanti nuo valstybių narių paskyrimų, pastoviai kinta darydama įtaką ilgojo 
laikotarpio planavimui.

25. Galiausiai lieka svarbus Agentūros ir Europos Parlamento santykių klausimas.  
Direktorius ir Reguliavimo valdybos pirmininkas turėtų būti asmeniškai ir tiesiogiai 
atsakingi Europos Parlamentui. Bent kartą per metus jie turėtų pateikti ataskaitą 
Parlamentui, o Parlamentui turėtų būti suteikta galimybė, jei būtina, juos pasikviesti.

Finansavimas

26. Kadangi Agentūra bus Bendrijos įstaiga, ji priklausys nuo Bendrijos finansavimo. 
Europos Parlamentui turėtų būti suteiktos galimybės prižiūrėti jos, kaip ir visų Bendrijos 
biudžeto aspektų, veiklą.

27. Tačiau svarbu, kad siekdama išsaugoti savo savarankiškumą Agentūra galėtų gauti 
papildomą finansavimą ne iš Bendrijos biudžeto. Reglamento dėl Agentūros įsteigimo 
projekto 18 ir 19 straipsniuose Agentūrai leidžiama rinkti mokesčius, susijusius su 
sprendimais dėl prieigos prie trečiųjų šalių tarpvalstybinės infrastruktūros taisyklės 
išimčių. Tačiau mes pagrįstai galime numatyti, kad šiuo būdu gautas finansavimas bus 
labai mažas. Todėl turime išnagrinėti kitus finansavimo šaltinius. Turėtume išanalizuoti, 
ar ši teisė gauti dalį finansavimo iš energetikos pramonės mokesčių (o prireikus iš baudų) 
turėtų būti išplėsta į kitas veiklos sritis. Europos Sąjungoje kai kurioms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms jau suteikta teisė gauti dalį finansavimo iš energetikos pramonės 
mokesčių.
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