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ĮVADAS

Dujų ir elektros rinkos Europos Sąjungai be galo svarbios ir ji ne kartą išreiškė norą energijos 
klausimu kalbėti „vienu balsu“.

Norėdama pasiekti energijos vidaus rinkos įgyvendinimo tikslą Europos Sąjunga būtinai 
turėtų sudaryti visoms dujų sektoriaus bendrovėms vienodas konkurencijos sąlygas, kad šios 
bendrovės galėtų laisvai veikti rinkoje ir kad naudodamiesi palankesniais tarifais vartotojai 
gautų finansinės naudos.

Šiuo tikslu Europos Komisija pateikė trečiąjį energijos priemonių rinkinį, kurį taikant būtų 
galima geriau liberalizuoti rinkas, nes taikant iki šiol pasiūlytas priemones to pasiekti nebuvo 
galima.1.

DUJŲ SEKTORIAUS YPATUMAI

Europos Komisija siūlo dujų ir elektros energijos sektoriams taikyti vienodą požiūrį.

Šis pasiūlymas tikrai vertingas, nes numatoma kurti simetrišką ir darnią elektros energijos 
rinką, todėl bus galima panaikinti didelę kai kurioms valstybėms narėms pastaruoju metu 
būdingą rinkos koncentraciją, kartu skatinti naujas įmones dalyvauti rinkoje ir taip sudaryti 
konkurencijos sąlygas, kuriomis ilgainiui galutinių vartotojų naudai mažės kainos.

Tačiau pranešėjas mano, kad dėl dujų ir elektros energijos rinkų reikėtų imtis skirtingų 
veiksmų. Kadangi šių dviejų rinkų struktūra skirtinga ir dujų sektorius akivaizdžiai priklauso 
nuo trečiųjų ne Europos Sąjungos šalių, reikėtų atsižvelgti į įvairius sektoriams būdingus 
ypatumus ir tikriausiai dujų sektorių atverti lėčiau nei elektros energijos sektorių.

Iš tiesų taikant pirmiau Europos Komisijos parengtas priemones buvo pasiekta skirtingų 
rezultatų: Europos Sąjungos valstybės, kurios elektros energijos nuosavybę atsiejo, pasiekė 
geresnių rezultatų nei tos, kurios tas pačias priemones taikė ir dujų sektoriui.

ATSIEJIMAS

Be abejo, labai svarbus pasiūlymo dėl priemonių aspektas yra tai, kad performuluotame 
Direktyvos 2003/55 2 straipsnyje vertikaliai integruotoms bendrovėms draudžiama tuo pat 
metu turėti tiekimo ir operatoriaus įmonės turto dalį.

Tiesą sakant, nors galiojančiuose teisės aktuose numatyta perduodančius ir tiekiančius 
operatorius atskirti teisiniu ir funkciniu požiūriu, nepavyko išspręsti vertikaliai integruotų 
bendrovių interesų konflikto, nes jos ir toliau naudojo savo tinklą ir taip galėjo išlaikyti 
dominuojančią padėtį rinkoje, ir niekas šių bendrovių neskatino investuoti į naujus tinklus, 
kad į rinką būtų įtraukti nauji operatoriai. 

Todėl pranešėjas mano, kad siekiant užtikrinti visišką transporto ir tiekimo sektorių bendrovių 
tarpusavio nepriklausomumą daug geriau būtų atsieti nuosavybę ir tai įgyvendinti būtų galima 

                                               
1 Liberalizuoti dujų rinką pradėta 1999 m., nors svarbus Europos energijos rinkos kūrimo etapas prasidėjo jau ėmus taikyti 
2003 m. birželio mėn. direktyvą.
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geriau ir veiksmingiau nei taikyti nepriklausomų sistemos operatorių (NSO) modelį, kurį 
įgyvendinant reikėtų diegti apsunkinančias ir sudėtingas valdymo struktūras bei vykdyti 
griežtą reglamentavimo kontrolę. Taip pat negalima pamiršti, kad daugelyje valstybių narių 
NSO modelis buvo taikomas, bet labai gerų rezultatų pasiekti nepavyko.  

Tačiau taip pat būtina nedelsiant veiksmingai atskirti integruotų bendrovių laikymo bei 
perdavimo sistemų operatorius ir tiekimo veiklą (išskyrus infrastruktūras, kurioms 
konkurencijos skatinimo tikslais taikomos minėtos direktyvos 22 straipsnio išimtys) siekiant 
užtikrinti skaidrų dujų sektoriaus pajėgumų valdymą ir garantuoti kuo didesnį tiekimo 
saugumą.

Atsižvelgiant į dujų sektoriaus ypatumus reikėtų, kad visose valstybėse narėse taikoma 
nuosavybės atsiejimo strategija būtų labai simetriška ir darni, nes vidaus rinkos neįmanoma 
sukurti taikant įvairius 27 valstybėse narėse galiojančius teisės aktus.

Šią tokią svarbią simetriją reikėtų išlaikyti ir trečiųjų šalių atžvilgiu. Todėl pranešėjas mano, 
kad sudarant Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių bei galimų investuotojų atitinkamų sektorių 
susitarimus svarbu ne tik išpildyti Europos Sąjungos nustatytą apsaugos sąlygą, bet ir 
griežčiau apibrėžti šių susitarimų formą ir turinį. 

NACIONALINIŲ REGULIAVIMO INSTITUCIJŲ NEPRIKLAUSOMUMAS

Pateikdama trečiąjį priemonių rinkinį Komisija norėtų labai svarbų vaidmenį skirti 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, suteikti joms juridinio asmens statusą, apskaitos 
vedimo ir visišką valdymo nepriklausomumą.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymus derinti ir stiprinti nacionalinėms 
reguliavimo įstaigoms suteiktas funkcijas ir taip pat joms suteikti galimybę naudoti tinkamas 
atgrasančias priemones ir sankcijas.

Pranešėjas pritaria, kad negalima pasikliauti vien ketinimais ir būtina įforminti reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo įsipareigojimus bei skirti Komisijai užduotį padedant agentūrai 
prižiūrėti, kad šių institucijų bendradarbiavimas būtų veiksmingas.
Taip pat būtina aiškiai apibrėžti nacionalinių reguliavimo institucijų ir antimonopolinių teisės 
aktų taikymo sritį.

INFRASTRUKTŪRA

Infrastruktūros vaidmuo įgyvendinant integruotą Europos energijos rinką, be abejo, labai 
svarbus.

Reikėtų priminti, kad daugiausia naujosiose valstybėse narėse infrastruktūros nepakanka (arba 
jos visai nėra) ir todėl jų aprūpinimas dujomis visiškai priklauso nuo išorinių ne Europos 
Sąjungos tiekėjų.

Teisės aktuose pateikiama nemaža pasiūlymų skatinti naujus operatorius investuoti į 
infrastruktūrą ir numatoma taikyti reguliuojamos trečiųjų šalių prieigos išimtį, kuri Komisijos 
pasiūlymuose įtraukiama ir į naująsias nuostatas dėl nuosavybės atsiejimo. Šiuo atžvilgiu 
panašią išimtį reikėtų numatyti ir nustatant aiškius laikotarpius, o siekiant vengti galimų 



PE400.311v01-004/5 DT\702031LT.docVertimas pagal sutartį

LT

interpretacijos neaiškumų iš anksto parengti aiškius teisės aktus, taip pat būtinai reikėtų 
išlaikyti ir užtikrinti ankstesnes ir dabartines investicijas (ir trečiųjų šalių prieigos išimtį) ir 
išimtis taikyti taip pat ir kitais Komisijos pasiūlymuose numatytais atvejais.

Pranešėjas mano, kad svarbiausia keičiant Dujų direktyvos 22 straipsnį – siekti skatinti 
investicijas, ir laikosi nuomonės, kad investuoti reikėtų ne tik į tarpvalstybinę infrastruktūrą, 
bet ir į kitą svarbią infrastruktūrą, pavyzdžiui, dujų papildymo infrastruktūrą ir dujų 
saugyklas, ir be išlygų remtis rinkos logika ir taikyti konkurencijos skatinamąją priemonę –
minėtos direktyvos 22 straipsnyje numatytą išimtį.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kad perdavimo sistemos operatoriai turėtų 
sistemingai bendrauti bent regionų lygmeniu.

KOMISIJOS ĮGALIOJIMAI

Direktyvoje dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių numatoma didinti Komisijos 
įgaliojimus daugeliu atveju, kai taikant komitologijos procedūrą tvirtinamos rekomendacijos: 
paskiriant ir sertifikuojant perdavimo sistemos operatorius, prižiūrint įgaliojimų vykdymą, 
nustatant reguliavimo įgaliojimus, taikant išimtis naujajai infrastruktūrai ir pan.

Nors pranešėjas pritaria, kad kilus didelėms abejonėms Komisija būtų paskutinė dėl 
kompetencijos kilusius konfliktus sprendžianti instancija ir nustatytų baudas bei imtųsi būtinų 
techninių priemonių, jo nuomone, būtina įvertinti kiekvieną naują kompetencijos sritį, 
numatytą tvirtinant rekomendacijas (taikant komitologijos procedūrą), kad būtų galima 
svarstyti svarbius, bet procedūroje nenumatytus klausimus.

Taip pat svarbu aiškiai nuspręsti, ar ir kaip individualūs vartotojai galėtų pareikšti ieškinį dėl 
Komisijos sprendimų ir kurie Komisijos organai įpareigoti priimti aukštesnio lygio 
sprendimus. 

Štai šiais konkrečiais klausimais, mūsų nuomone, direktyvai trūksta aiškumo ir todėl 
negalima tinkamai apsaugoti vartotojų ir įdiegti saugios teisinės sistemos.

SKAIDRUMAS

Skaidrumo klausimu pranešėjas sutinka su Komisijos pastebėjimais, kad elektros energijos 
bei dujų rinkai trūksta skaidrumo, todėl sunku veiksmingai skirti lėšas ir naujiems 
operatoriams patekti į rinką. 

Tačiau pranešėjas norėtų pabrėžti, kad būtina gerinti pasitikėjimą rinka teikiant kuo daugiau 
informacijos apie tiekimo sutartis ir su jomis susijusius susitarimus tam skirtose interneto 
svetainėse. 

VARTOTOJŲ APSAUGA

Pagaliau kalbant apie skaidrumą negalima nutylėti vartotojų apsaugos klausimo, jiems 
pastaruoju metu neteikiama išsamios su vartojimu susijusios informacijos (sąskaitas dažnai 
sunku suprasti).

Be to, kai kuriose valstybėse narėse vartotojai negali laisvai pasirinkti dujų tiekėjo.
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Todėl pranešėjas norėtų, kad vartotojų apsaugai direktyvoje būtų skiriamas ypatingas 
dėmesys, taip pat ir rengiant bei įgyvendinant pasiūlymus, visų pirma rengiant Europos 
energijos vartotojų teisių chartijos projektą. 

Pagaliau vartotojas turėtų turėti teisę skaidrioje ir konkurencingoje rinkoje laisvai, laiku ir 
žinodamas pasirinkti, ir tam neturi trukdyti aiškūs ar numanomi apsaugos sistemos 
neatitinkantys valdymo tarifų mechanizmai, neleidžiantys nustatyti tinkamų kainų ir kartu 
vystytis konkurencijai.
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