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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių – tai 
pasiūlymas dėl svarbios teisės akto dalies.

Direktyva turėtų užtikrinti, kad būtų maksimaliai panaudojami lankstūs, rinka grindžiami 
mechanizmai siekiant ambicingų tikslų, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai (AEŠ) sudarytų 
dalį visos suvartotos energijos.

Energetikos sektoriui poveikį turintys veiksniai: paklausa, pasiūla, išteklių stygius ir jų 
veiksmingas valdymas, poveikis aplinkai ir klimato pokyčiams (išvardyti tik keli veiksniai),
skatina ieškoti alternatyvių energijos gamybos būdų ir jų integracijos į maitinimo sistemas. 
Atsinaujinančios technologijos naudingos sprendžiant vietinio iškastinio kuro stygiaus 
problemas ir prisidedant prie tvarios ekonomikos plėtros ilgalaikės perspektyvos požiūriu. 
Pastangos suderinti ir sujungti energetikos politikos sritis ES lygiu yra sudėtingos ir tam 
reikia didelės paramos ir didelių investicijų. Suinteresuotosios šalys siekia aiškios, nuoseklios 
ir suderintos bendrosios politikos, skirtos trukdžiams, kylantiems dėl kai kurių nacionalinių 
standartų, reglamentų ir praktikos, spręsti.

Specifinių finansinių paremiančiųjų priemonių sukūrimas paskatintų atsinaujinančios 
energijos rinkos plėtotę. Europos rinkos kilmės garantijų (KG) tikslas yra numatyti paramos 
mechanizmą, kuris papildys nacionalines paramos sistemas užtikrindamas įsipareigojimų 
nacionalinėje paramos sistemoje išsaugojimą, sutelkdamas nacionalinių valdžios institucijų 
dėmesį į specifines vietos AEŠ paraiškas, plėtodamas AEŠ ir kartu mažindamas poveikį jų 
nacionaliniam biudžetui, o Europos lygiu dėl gerai veikiančios rinkos mažiausiomis 
sąnaudomis plėtodamas AEŠ.

Pasiūlyta direktyva turėtų užtikrinti tinkamą šio paramos mechanizmo veikimą.
Todėl pasiūlymas iš dalies keičiamas siekiant sudaryti būtinas sąlygas atsirasti gerai 
veikiančiai kilmės garantijų rinkai (ją ateityje derėtų apsvarstyti).
KG sistema gali apimti visus atsinaujinančius išteklius. Įvairių rūšių KG (elektros energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ-E), atsinaujinantis šildymas ir vėsinimas (AEŠ-Š) ir 
atsinaujinantys energijos šaltiniai transporto sektoriuje (AEŠ-T)) rinkoje turėtų būti keičiamos 
ir mainomos. Kai tik įmanoma, KG turėtų būti priemonė įvertinti įvairių valstybių narių AEŠ 
dalį, bendrą valstybės narės sektorių (elektros energijos, šildymo ir vėsinimo, transporto) siekį 
ir galimą prievolių pasidalijimą tarp tų pačių sektorių, pvz., savo prievolėms įvykdyti 
transporto sektorius galėtų finansuoti AEŠ-E plėtotę pirkdamas KG iš elektros energijos 
sektoriaus.

Ambicingą Europos AEŠ tikslą taip pat galima pasiekti, jei direktyvoje bus deramai šalinamos 
pagrindinės kliūtys atsinaujinančių energijos šaltinių plėtotei ir jų integracijai į maitinimo 
sistemas, tinkamai atsižvelgiant į fizinius tinklo pajėgumus. Išteklių saugumas – tai svarbus 
visos energetinės grandinės veiksnys, ir dėl sudėtingų perdavimo sistemos sąveikų derėtų 
stengtis, kad atsinaujinančių energijos šaltinių maitinimas būtų išlaikytas per visuotinei 
gamybai skirtus sudėtingus paskirstymo mechanizmus.
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Svarstytina prielaida, kad energijos gamyba iš AEŠ-E yra brangesnė už energijos gamybą ne 
iš AEŠ-E, siekiant, kad papildomos tiesioginės išlaidos būtų atskirtos nuo papildomų 
netiesioginių išlaidų, susijusių su būtinos perdavimo ir paskirstymo tinklo infrastruktūros 
sudarymu.

AEŠ-E plėtotei nacionaliniu lygiu reikia papildomų vietos investicijų, skirtų prisijungti prie 
tinklo, tinklui išplėsti ir sustiprinti.

Derėtų spręsti ir, kai galima, svarstyti ilgai trunkančio planavimo, licencijavimo ir naujos 
energetinės struktūros sudarymo supaprastinimą ir sutrumpinimą. Europos lygiu skatintinos 
investicijos į būtiną tarpvalstybinę transporto tinklo infrastruktūrą.

Kadangi AEŠ-E pajėgumas galimas kitose, ne vartojimo srityse, reikalinga nauja tinklo 
infrastruktūra dideliems energijos srautams iš AEŠ-E gamybos vietų į vartojimo vietas 
pervesti.

Be to, kaip pirmiau minėta, AEŠ plėtotei reikia tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų (pvz., 
energijos tinklui sustiprinti ir kt.). Gerai veikianti Europos KG rinka daug prisidės prie 
papildomų tiesioginių sąnaudų mažinimo. Kita vertus, atsižvelgiant į papildomas 
netiesiogines sąnaudas, reikalingos specifinės skatinančios nuostatos, į kurias KG rinkai 
sunku atkreipti dėmesį.

Vadovaujantis solidarumo principu, numatytinas didesnis naudojimasis Sanglaudos fondu, 
Europos regioninės plėtros fondu ar ES AEŠ fondo sukūrimas.

Alternatyvios energijos šaltiniai nėra stebuklingas sprendimas ir jų vienų nepakanka pasiūlos 
ir paklausos problemoms spręsti. Tačiau šių išteklių plėtotė prisidės prie tvarumo ir gyvenimo 
kokybės. Nuosekli energetikos politika ilgainiui atsipirks ir pagrindinis dalykas yra politikos 
sričių sąveika.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 

(30) Naujų elektros energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų 
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prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai.

prijungimo prie elektros tinklo sąnaudos 
turėtų būti realios, skaidrios bei 
nediskriminacinės, taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į naudą, kurią tinklui 
duoda į jį įtraukti gamintojai. Sąnaudas
turi apmokėti gamintojas, prašantis 
prijungti prie tinklo.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo, objektyvumo bei nediskriminavimo principai ir ekonominė logika turi esminę 
reikšmę efektyviam Europos elektros energijos rinkos veikimui.  Prijungimas prie tinklo 
(„paskutinis kilometras“) yra naudingas tik atitinkamam gamintojui, o ne kitiems tinklo 
vartotojams. Be to, naujų gamintojų prijungimo sąnaudos daugiausiai priklauso nuo gamybos 
vietų, kurias pasirenka patys gamintojai.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tam tikromis aplinkybėmis 
neįmanoma visiškai užtikrinti elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimo ir skirstymo 
nepakenkiant tinklo sistemos patikimumui 
ir saugumui. Tokiomis aplinkybėmis tiems 
gamintojams gali būti mokama finansinė 
kompensacija.

(31) Tam tikromis aplinkybėmis 
neįmanoma visiškai užtikrinti elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, perdavimo ir skirstymo 
nepakenkiant tinklo sistemos patikimumui 
ir saugumui. Tokiomis aplinkybėmis gali 
būti tikslinga sumažinti tiekimą nemokant 
jokios finansinės kompensacijos.

Or. en

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos energijos perdavimas ir skirstymas priklauso 
nuo fizinių tinklo pajėgumų. Todėl tam tikromis aplinkybėmis ši gamyba turi būti sumažinta, 
siekiant prisitaikyti prie tinklo fizinių galimybių.   Šį apribojimą lemia Kirchofo dėsniai. 
Gamintojai patys turėtų padengti nuostolius, atsirandančius sumažinus iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių pagamintos energijos gamybą. Tai pasitaiko ir įprastinėse jėgainėse.  
Nederėtų mokėti jokių kompensacijų.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Šalių tinklų sujungimas palengvina 
elektros energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
integravimą. Tinklų sujungimas ne tik 
sušvelnina svyravimus, bet ir padeda 
suderinti išlaidas, skatinti tikrą 
konkurenciją, dėl kurios mažėja kainos, ir 
remti tinklų plėtrą. Be to, dalinimasis 
perdavimo pajėgumais ir jų optimalus 
naudojimas galėtų padėti išvengti naujų 
perteklinių statybų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši mintis klaidinga. Svyravimus derėtų kontroliuoti valdymo bloke, blokų struktūrai sudarant 
bendros energijos sistemos dalį. Balansinė energija turi būti tiekiama daugiausiai vietiniu 
mastu. Jei ji perduodama dideliais atstumais, turi būti rezervuojami laisvi pajėgumai, nes 
negalima numatyti, kada prireiks skubiai atkurti pusiausvyrą. Tinklo plėtra, be kita ko, 
priklauso nuo paskatų investuoti. Kadangi operatoriai įpareigojami perduoti iš 
atsinaujinančių šaltinių gaunamą energiją, jie turi stiprinti tinklą, kad jis būtų pritaikytas 
didžiausiai tiekimo apimčiai. Kaip tik tokios raidos derėtų tikėtis. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, 
siekdamos sudaryti sąlygas tolesnei 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

1. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų, 
kad sukurtų tinklo infrastruktūrą, ir skatina 
ją kurti, siekdamos sudaryti sąlygas 
tolesnei elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant 
jungtis tarp valstybių narių, plėtrai.

Or. en
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Pagrindimas

Tinklo operatorių pareiga ir užduotis – pasirūpinti, kad tinklas būtų išdėstytas kuo efektyviau, 
nacionaliniu mastu užtikrinant tiekimą. Operatoriai skatinami atsižvelgiant į jų efektyvumą, 
kurį nustato nacionalinės reguliavimo institucijos. Jungčių skaičiaus didėjimas skatina 
prekybą. Tačiau reguliavimo institucijos turi pripažinti šią naudą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje
garantuotų elektros energijos, pagamintos
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
perdavimą ir skirstymą. Jos taip pat gali 
nustatyti pirmenybę elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamintojams naudotis elektros 
tinklų sistema. Tvarkydamos reikalus, 
susijusius su gamybos įrenginiais, 
perdavimo sistemos operatoriai, kiek 
leidžia nacionalinė elektros energijos 
sistema, pirmenybę teikia gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančios energijos šaltinius.

2. Nepakenkdamos tinklo patikimumui ir 
saugumui, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad perdavimo ir skirstymo 
sistemų operatoriai savo teritorijoje būtų 
įpareigoti perduoti ir skirstyti elektros
energiją, pagamintą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių. Jos taip pat gali nustatyti 
pirmenybę elektros energijos, pagamintos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
gamintojams naudotis elektros tinklų 
sistema. Tvarkydamos reikalus, susijusius 
su gamybos įrenginiais, perdavimo 
sistemos operatoriai, kiek leidžia 
nacionalinė elektros energijos sistema, 
pirmenybę teikia gamybos įrenginiams, 
naudojantiems atsinaujinančios energijos 
šaltinius, arba kogeneracinėms jėgainėms.
Valstybės narės gali nustatyti taisykles, 
pagal kurias gamybos įrenginių, 
naudojančių atsinaujinančius energijos 
šaltinius, arba kogeneracinių jėgainių 
pagamintos energijos tiekimas mažinamas 
esant kritinei padėčiai, pvz., perkrovai.

Or. en

Pagrindimas

Požiūris į atsinaujinančius energijos šaltinius ir kogeneracines jėgaines turi būti vienodas.   
Siekiant paskatinti iš šių šaltinių gaunamos energijos tiekimą, tinklo operatoriai raginami 
suteikti jam perdavimo pirmenybę. Tačiau siekiant tiekimo saugumo ši pirmenybė negali būti 
garantuota visais atvejais. Turi būti nustatytos aiškios taisyklės, pagal kurias ribojamas iš šių 
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šaltinių gaunamos energijos tiekimas, kai norima išvengti kritinės tinklo padėties arba net 
perkrovos ir nustatyti gamintojų konkurencinę pusiausvyrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimą į tinklą 
ir tinklo įtampos padidinimą), kurie yra 
reikalingi, kad nauji gamintojai, tiekiantys 
iš atsinaujinančios energijos šaltinių 
pagamintą elektros energiją, galėtų būti 
įjungti į bendrą tinklą.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
sudarytų ir paskelbtų standartines taisykles, 
reglamentuojančias sąnaudų padengimą ir 
pasidalijimą atliekant techninius 
pertvarkymus (pavyzdžiui, jungimą į tinklą 
ir tinklo įtampos padidinimą), kurie yra 
reikalingi, kad nauji gamintojai, tiekiantys 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą elektros energiją, galėtų būti 
įjungti į bendrą tinklą. Prijungimo prie 
tinklo („paskutinio kilometro“) sąnaudas 
turi apmokėti gamintojas.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo operatoriai turi nurodyti jungties vietą, kuri yra tinkamiausia atsižvelgiant į techninius 
tikslus. „Paskutinis kilometras“ naudingas tik atitinkamam gamintojui. Taigi, vadovaujantis 
įprastinėms jėgainėms skirtomis taisyklėmis, ši nuostata taikoma taip pat energijai iš 
atsinaujinančių šaltinių ir kogeneracinėms jėgainėms. Jei gamintojas dėl kokių nors 
priežasčių nutrauks gamybą, „paskutinis kilometras“ taps nenaudingas. Todėl šių išlaidų 
neturėtų apmokėti kiti subjektai, jos turi būti numatytos gamintojo verslo plane.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai visiškai arba iš dalies padengtų 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąnaudas. 

4. Prireikus valstybės narės gali reikalauti, 
kad perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai visiškai arba iš dalies padengtų 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytas būtino 
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Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. 
birželio 30 d. (o vėliau – kas dveji metai) 
persvarsto ir imasi būtinų priemonių 
tobulinti sistemas ir taisykles, 
reglamentuojančias šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sąnaudų padengimą, kad 
užtikrintų naujų gamintojų įtraukimą, kaip 
nurodytą toje šio straipsnio dalyje.

tinklo įtampos padidinimo sąnaudas. Šios 
sąnaudos gali būti įtrauktos į tinklo 
operatorių nustatomus tinklo naudojimo 
mokesčius, tačiau joms netaikomas 
skatinamasis reguliavimas. Valstybės 
narės vėliausiai iki 2011 m. birželio 30 d. 
(o vėliau – kas dveji metai) persvarsto ir 
imasi būtinų priemonių tobulinti sistemas ir 
taisykles, reglamentuojančias šio straipsnio 
3 dalyje nurodytų sąnaudų padengimą, kad 
užtikrintų naujų gamintojų įtraukimą, kaip 
nurodytą toje šio straipsnio dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei dėl politinio sprendimo subsidijuoti tam tikrus šaltinius tinklo operatoriui teks investuoti 
daugiau lėšų, turi būti sudaryta galimybė kompensuoti šias sąnaudas, neatsižvelgiant į 
nustatytos skatinamojo reguliavimo sistemos pobūdį. Reguliavimo institucijai labiau derėtų 
atlikti išankstinį patikrinimą tais atvejais, kai svarbiau, kad tinklo operatoriaus vystoma 
sistema būtų efektyvi.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
sąnaudomis dalijamasi taikant 
mechanizmą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, 
kuriuose atsižvelgiama į naudą, kurią 
gauna iš pradžių ir vėliau prie sistemos 
prisijungę gamintojai, taip pat perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai. 

6. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytomis 
sąnaudomis dalijamasi taikant 
mechanizmą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, 
kuriuose atsižvelgiama į naudą, kurią 
gauna iš pradžių ir vėliau prie sistemos 
prisijungę gamintojai, taip pat perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai. 

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Atsinaujinančių energijos šaltinių 
paprastai yra atokiose vietovėse, kuriose 
apkrova ribota, todėl jie tegali nedaug 
prisidėti prie tiekimo saugumo. Taigi 
valstybės narės užtikrina, kad sistemų, 
kuriose didelė dalis energijos gaunama iš 
atsinaujinančių šaltinių, tiekimo 
saugumas būtų palaikomas naudojant 
sudėtingus paskirstymo mechanizmus, 
taikomus įprastinei energijos gamybai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į fizinius efektyvumo veiksnius rekomenduojama jėgaines kuo labiau priartinti 
prie vietovių, kuriose yra paklausa (apkrova).  Kitu atveju itin padidės nuostoliai ir bus sunku 
kontroliuoti įtampą. Trijų pirminių šaltinių neįmanoma perkelti:  lignito, vandens ir vėjo.  
Todėl, siekiant užtikrinti saugų sistemos veikimą ir sumažinti poreikį plėsti tinklo 
infrastruktūrą, turi būti susitarta dėl paskirstymo plano, kuriame numatytas įprastinių 
jėgainių išdėstymas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
14a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
ES atsinaujinančių energijos šaltinių 

fondo įsteigimas
Vadovaujantis solidarumo principu 
įsteigiamas ES atsinaujinančių energijos 
šaltinių fondas. ES atsinaujinančių 
energijos šaltinių fondas, be kita ko, 
naudojamas šiems tikslams:  
a) atsinaujinančių energijos šaltinių 
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skatinamosioms priemonėms finansuoti, 
pvz., dengiant konkrečias netiesiogines 
išlaidas, susijusias su elektros, kuri 
gaunama iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, gamybos vystymu (pvz., tinklo 
įtampos didinimu), taip pat
b) tarptautinėms infrastruktūroms 
finansuoti, siekiant, kad būtų galima 
perduoti didelius energijos kiekius iš 
vienos valstybės narės į kitą.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos šaltinių vystymui būtinos ne tik tiesioginės, bet ir netiesioginės 
sąnaudos, be to, jiems reikalingos ypatingos skatinamosios priemonės, kurių negali suteikti 
vien kilmės garantijų rinka.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip
2010 m. gegužės 31 d., įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų 
bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima šiai direktyvai 
įgyvendinti būtinus įstatymus ir kitus teisės 
aktus ne vėliau kaip... 1. Bulgarija ir 
Rumunija įgyvendina šios direktyvos 
nuostatas ne vėliau kaip ... 2. Valstybės 
narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios 
direktyvos atitikmenų lentelę.
1 Vieneri metai po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.
2 Dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Terminai pakeičiami atsižvelgiant į valstybių narių norą turėti pakankamai laiko nuostatų 
perkėlimui. Naujausioms valstybėms narėms (Bulgarijai ir Rumunijai) šis laikotarpis bus 
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ilgesnis dėl vėlesnio nuostatų perkėlimo termino. 
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