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1. Jei nebus tinkamai funkcionuojančios elektros ir dujų rinkos, Europos Sąjungai bus 
itin sunku užtikrinti tiekimo saugumą, darnią, mažai anglies junginių išskiriančios 
energijos rinką ir visuotinį konkurencingumą.

2. Prieš ieškodami tinkamo tokios rinkos modelio turime paklausti savęs, „kodėl mes 
siekiame tokios permainos?“. Mums reikia šio pokyčio, kad vartotojai galėtų pirkti 
patraukliomis kainomis, kad būtų sudarytos vienodos veikimo galimybės visiems 
rinkos dalyviams, gamintojams ir vartotojams, kad būtų užtikrintos geresnės sąlygos 
investicijoms, kurios garantuotų tiekimo saugumą ir geresnes galimybes panaudoti 
atsinaujinančios energijos išteklius, be to, mums reikia sumažinti didžiųjų energetikos 
įmonių įtakos galią, kad VMĮ turėtų geresnę prieigą prie energetikos tinklo. Tam 
reikalingas dvejopas požiūris: geresnis elektros ir dujų rinkos reglamentavimas ir 
valdymas tinklo monopolijų veiklos ir rinkos modelio požiūriu; ir griežtas 
konkurencijos teisės taikymas siekiant sumažinti rinkos koncentraciją.

I. Vartotojų apsauga ir socialinis poveikis

3. Bet koks modelis, atrodo, numato energijos kainų didėjimą. ES PES įtaka, 
įsipareigojimas naudoti 20 % atsinaujinančios energijos išteklių ir vis nereguliaresnis 
naftos tiekimas už maždaug 100 dolerių už barelį kainą greičiausiai reikš, kad kainos 
didės.

4. Nors energijos trūkumas ir pažeidžiamų vartotojų apsauga yra nacionalinė 
kompetencija, tai turi labai aiškų ryšį su ES politika. ES turi nustatyti aiškų energijos 
trūkumo apibrėžimą ir reikalauti, kad valstybių narių planai dėl energijos trūkumo 
būtų pateikti Komisijai ir ji galėtų juos kontroliuoti. Tačiau priemonės, naudojamos 
pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti, turi palaikyti ir veikti kartu su būtinomis atvirų 
ir konkurencingų rinkų sąlygomis. Mes turime užtikrinti, kad vartotojai, o ypač 
pensininkai, kurie negali susimokėti, nebūtų atskirti ir kad nebūtų neturtingų vartotojų 
diskriminacijos dėl kainų modelių. Geriausių rezultatų kovojant su kuro stoka galima 
pasiekti skatinant energijos vartojimo efektyvumo ir energijos taupymo priemones. 
Taip pat mes turime išsiaiškinti, kaip stiprinti šios direktyvos ir energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų ryšį.  

5. Jeigu kalbėsime apie vartotojų teises, tai šioje srityje reikia didesnio aiškumo. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) turi įgyvendinti, valdyti ir kontroliuoti 
šios Direktyvos priedą, o jį prižiūrėti turi naujoji Europos reguliavimo institucija. 
Paslaugų kokybė turi būti pagrindinė elektros įmonių atsakomybė. Už priedo 
įgyvendinimo stoką turi būti nustatytos aiškios sankcijos, įskaitant licencijos ar jos 
atitikmens atėmimą nacionaliniu lygmeniu. Pasiūlytoji Europos energijos vartotojų 
chartija turėtų veikti pagal elektros ir dujų direktyvas, taip įgaudama juridinės 
reikšmės. Pagal įstatymus veikianti energijos vartotojų institucija turi būti įkurta 
kiekvienoje valstybėje narėje.
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II. Koks turi būti energetikos modelis?

6. Visiškas nuosavybės išskaidymas yra vienintelis modelis, galintis suteikti 
pasitikėjimo ir saugumo konkurentams, kurie nori įeiti į rinką ir kurie bijo iškilsiančių 
interesų konfliktų.

7. Visada yra nesąžiningos diskriminacijos galimybė, kai įmonė susijusi su 
konkurencinga ir monopoline veikla. Tačiau tai turi būti glaudžiai susiję su didesniu 
skaidrumu, tinklų operatorių koordinavimu, rinkos taisyklių suderinimu ir šalių 
taisyklių, įskaitant konkurencingumo politiką, suartinimu. 

8. Komisija savo pasiūlymu pagal nuosavybės išskaidymo principą nereikalauja 
valstybei priklausančių perdavimo sistemų privatizavimo.

9. Nepriklausomo sistemų operatoriaus modelis, kai įmonė gali turėti savo nuosavybėje, 
tačiau negali valdyti elektros tinklų, skatina biurokratiją ir brangią kontrolę, todėl tai 
nėra perspektyvi visos nuosavybės išskaidymo alternatyva.

a) Investicijos

10. Valstybių narių patirtis rodo, kad visos nuosavybės išskaidymas lemia didesnes 
investicijas ir geresnę tinklo eksploataciją.

11. Pagal reglamentą reikalaujamas dešimties metų investicijų planas turi užtikrinti, kad 
būtų sukurtos ilgalaikės strategijos, kuriose pirmenybė teikiama vartotojų, o ne 
akcininkų poreikiams. Tokia investicijų strategija turi užtikrinti pakankamą 
kvalifikuotą darbo jėgą įsipareigojimams dėl paslaugų vykdyti. Ją turi patvirtinti ir 
kontroliuoti nacionalinės reguliavimo institucijos, o prižiūrėti naujoji Europos 
reguliavimo agentūra. Investicijų planuose turi būti atsižvelgta į būtinus atlikti darbus 
kuriant Europos tinklą.

b) Atsinaujinanti energija ir necentralizuota gamyba

12. Visos nuosavybės išskaidymo modelis užtikrins geresnį atsinaujinančių energijos 
šaltinių patekimą į tinklus, tačiau mes turime eiti tolyn ir užtikrinti, kad atsinaujinanti 
energija ir mikrogamyba turėtų patekimo į tinklus pirmenybę, išskyrus tuos atvejus, 
kai dėl techninių balansavimo problemų to padaryti neįmanoma.

13. Mes turime užtikrinti, kad energija žmonėms būtų grąžinama palaikant vietinės ir 
mažos gamybos, taip pat vietines bendras šilumos ir elektros energijos jėgaines. Tai 
pareikalaus didelių investicijų į pajėgius tinklus. Šiuo metu vertikaliai integruotos 
įmonės neskatinamos tokioms investicijoms, nes jos dažniausiai nestato ar
nekontroliuoja tokių vietinių gamybos jėgainių.
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14. Perdavimo tinklų modernizavimas yra svarbiausias klausimas siekiant plėsti 
necentralizuotą gamybą ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą. Direktyva turi 
užtikrinti rajoninių sistemų skatinimą.

III. Įgyvendinimas ir reguliavimo institucijos

15. Komisija turi griežtai užsiimti tomis valstybėmis narėmis, kurios neįgyvendino 
dabartinių direktyvų. Kontrolė ir aiškios sankcijos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad 
kitas modelis būtų sėkmingas, tai ypač taikytina energijos tinklams, kurie yra 
natūralios monopolijos.

16. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti visiškai nepriklausomos nuo 
vyriausybės ir pramonės, o minimalūs jų galių suderinimo standartai turi būti sukurti 
nustatant bendras taisykles dėl skaidrumo ir atskaitomybės. Be to, jos turi būti 
įpareigotos užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl tarptautinių investicijų būtų 
atsižvelgta į Europos vartotojų poreikius.

17. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti galimybes nustatyti priemones, 
kuriomis būtų skatinama konkurencija, be to, jos turi būti atsakingos už smarkiai 
rinkoje dominuojančių įmonių peržiūrą. Nacionalinėms reguliavimo institucijos turi 
būti suteiktos priemonės siekti konkurencingesnių rezultatų, glaudžiai 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir ES kartelinėmis institucijomis, ir joms turi būti 
suteiktos teisės sudaryti susitarimus su kitomis ES ir nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis (pvz., dėl bendro naudojimosi duomenimis).

18. ES teisės aktuose turi būti aiškiai nustatyti politiniai nacionalinių reguliavimo 
institucijų tikslai ir tikslios jų pareigos bei teisės, į kurias būtų įtraukta galia nustatyti 
ar patvirtinti tinklų prieigos tarifus ir jiems nustatyti taikomus metodus. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi turėti teisę gauti susijusią informaciją iš dujų ir elektros 
įmonių, teises taikyti veiksmingas sankcijas, atitinkamas teises atlikti tyrimus ir 
pakankamas ginčų sprendimo teises.

19. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti skatinamos išnaudoti kainų ribos 
nustatymo teisę nekonkurencingose rinkose tam tikru ir ribotu laikotarpiu, kai 
valstybės narės lėtai įgyvendina ES įstatymus, kad vartotojai liktų apsaugoti nuo 
piktnaudžiavimo veikimo rinkoje taisyklėmis. Komisijos įgaliotosios institucijos turi 
nustatyti reguliuojamus tarifus, mažesnius nei rinkos, nes kitaip būtų žlugdoma 
konkurencija, ypač tarp svarbiausių energijos vartotojų ES.

20. Komisija siūlo keletą nuostatų, kuriomis būtų suteiktos teisės Komisijai priimti 
privalomas gaires taikant komitologiją. Tačiau teisėkūros galios, jei reikia, turi būti 
suteikiamos bendru sprendimu, o ne taikant komitologiją, kad nebūtų pažeistos 
Europos Parlamento galios.



DT\702014LT.doc 5/6 PE400.307v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

IV. Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(Agentūra)

21. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų dubliavimosi, turi būti nustatytos aiškios nacionalinių ir 
Europos reguliavimo institucijų pareigos. Reguliavimo institucija turi prižiūrėti visas 
šioje Direktyvoje nustatytas sąlygas, skirtas nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 
Nevykdant Direktyvoje nustatytų taisyklių turi būti taikomos aiškios sankcijos. 
Pasiūlytos Europos reguliavimo agentūros teisės ir nepriklausomybė turi būti 
užtikrinta nustatant atsiskaitomybę Europos Parlamentui.

22. Reikia pripažinti, kad tarptautinių klausimų srityje yra reglamentavimo spraga, ir turi 
būti geriau sujungtos Europos rinkos dalys. Todėl sveikintinas pasiūlymas suteikti 
Agentūrai teisę nuspręsti dėl išimčių jungiamosioms linijoms ir dėl išimčių, jei 
infrastruktūra sukurta daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje. Jei nacionalinės 
reglamentavimo institucijos negali pasiekti susitarimo dėl atitinkamos 
reglamentuojančios tvarkos, Europos agentūra gali pašalinti pagrindinių linijų 
paraiškas dalyvauti konsultacijose su atitinkamomis institucijomis. Išlaidos turi atitekti 
vartotojui pagal reguliuojamą ir skaidrią sistemą. Agentūra turi atlikti aktyvesnį 
vaidmenį reguliuojant tarptautinius klausimus.

V. Regioninės elektros rinkos

23. Pagaliau mūsų tikslas turi būti dirbti vykdant tinkamus, aiškius ir svarbius žingsnius ir 
sukurti vieną Europos elektros tinklą. Turi būti aiškiai suformuluota, kad tai turi būti 
pasiekta vykdant visiškos nuosavybės išskaidymą ir nesvarstant alternatyvaus 
modelio.

24. Siekiant užtikrinti šios veiklos įgyvendinimą PSO turi būti pateiktas aiškus planas ir 
grafikas. Turi būti nustatyta PSO ir reguliavimo institucijų galių pusiausvyra. Iš esmės 
reguliuojančios institucijos yra kompetentingesnės komercinės veiklos taisyklių, 
pavyzdžiui, balansavimo ar perkrovos taisyklių, nustatymo srityje, o už technines 
taisykles būtų atsakingi PSO. ES tinklo kodekso sukūrimas užtikrintų, kad regioninės 
rinkos nenutols viena nuo kitos.

25. Siekiant sklandžiai integruotos rinkos platesniu Europos kontekstu labai svarbu 
nustatyti regionus ir skatinti regioninį bendradarbiavimą. Taip pat labai svarbu 
sujungti „energijos salas“, pavyzdžiui, Baltijos šalis, kurios nėra prijungtos prie ETSO 
(Europos perdavimo sistemos operatorių asociacija) tinklo. Mums reikia stimulo 
kovoti su trukdžiais, dėl kurių vėluojama kuriant naują energijos importo ir eksporto 
infrastruktūrą. Todėl Agentūra turi veikti atsižvelgdama ir į regioninę dimensiją.

VI. Trečiosios šalies nuosavybė
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26. Energija yra neabejotinai ta sritis, kurioje nacionaliniai ir Europos interesai, ypač 
tiekimo saugumo požiūriu, turi būti laikomi svarbiausiais. Reikia išsamesnio 
paaiškinimo, kaip ši sąlyga paveiks dabartines trečiųjų šalių investicijas į ES 
perdavimo sistemas; kokie bus apribojimai investicijų fondui superkant atimamas dėl 
nuosavybės išskaidymo infrastruktūras,. Pranešėja turi pabrėžti, kad jos iškeltą 
galimybę dėl infrastruktūros nuosavybės turėtų palaikyti didžiausia viešojo sektoriaus 
dalis.
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