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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad atvira, konkurencinga, integruota ir lanksti Europos energetikos rinka padės 
užtikrinti tiekimo saugumą ir leis sumažinti tarifus, suteikiant jiems skaidrumo, pagerins 
Europos konkurencingumą ir prisidės prie ekonomikos augimo bei vartotojų gerovės, 
todėl svarbu kuo skubiau panaikinti fizines, teisines ar reglamentavimo kliūtis, kurios 
trukdo rinkos atvėrimui ir jos veiksmingam veikimui;

2. pabrėžia regioninių rinkų ir valstybių narių bendradarbiavimo svarbą siekiant pašalinti 
kliūtis, paspartinti integraciją ir padidinti tinklų veiksmingumą;

3. pažymi, kad dėl to, kad trečiasis energetikos priemonių paketas nebuvo tinkamai perkeltas 
į nacionalinę teisę, energetikos sektoriuje dar neatskleistas visas potencialas vidaus rinkos 
dalyviams ir dar nesukurta tarpvalstybinė energetikos vidaus rinka; taigi primygtinai 
ragina Komisiją imtis visų turimų priemonių, kuriomis būtų užtikrintas veiksmingas 
trečiojo, jau vėluojančio priemonių paketo perkėlimas į nacionalinę teisę ir jo 
įgyvendinimas, primygtinai reikalauti, kad valstybės narės laikytųsi taisyklių, neleisti 
joms sudaryti naujų kliūčių ir prireikus taikyti sankcijas; taip pat ragina Komisiją 
informuoti apie visus sunkumus, kylančius įgyvendinant trečiąjį energetikos dokumentų 
paketą, taip pat pateikti aiškius skaičius, rodančius energijos kainų padarinius vartotojams; 
nurodo, kad užtikrinus konkurencijos taisyklių taikymą galima padidinti energijos tiekimo 
saugumą, jei taip būtų pagerinamos galimybės patekti į rinką ir skatinamos investicijos; 
todėl ragina Komisiją ryžtingai tęsti priemones, kuriomis būtų užtikrintas veiksmingas 
konkurencijos taisyklių taikymas energetikos sektoriuje ir kurių buvo imtasi atlikus 
sektorinį tyrimą; esant tokioms aplinkybėms palankiai vertina energetikos sektoriuje 
vykstančias konkurencijos teisės procedūras, kuriomis siekiama tikslo 2014 m. baigti kurti 
energetikos vidaus rinką ir pašalinti energijos tiekėjų vėl sukurtas kliūtis konkurencijai; 
nurodo, kad taikant ES taisykles nacionalinės reguliavimo ir konkurencijos tarnybos 
atlieka lemiamą vaidmenį, ir ragina valstybes nares jas aprūpinti reikalingais finansiniais 
ir žmogiškaisiais ištekliais;

4. pabrėžia, kad tik taikant stabilią reglamentavimo sistemą bus galima pritraukti nuolatinei 
šios rinkos plėtrai reikalingas investicijas;

5. rekomenduoja Komisijai taikant Europos infrastruktūros tinklų priemonės nuostatas 
energetikos srityje pirmenybę skirti didžiausią poveikį vidaus rinkos veikimui turintiems 
projektams, taip skatinant konkurenciją, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, 
būtinų tarpvalstybinių jungčių kūrimą ir tiekimo saugumą;

6. ragina imtis veiksmų, kuriais būtų skatinamas bendras energetikos tinklų planavimas 
siekiant skatinti racionalizuoti Europos energetikos tinklą, pasinaudoti tarpvalstybinio 
sąveikumo ir veiksmingesnio infrastruktūros tinklo teikiamais pranašumais, kurie padės 
sumažinti vartotojų ir gamintojų išlaidas;

7. kviečia Komisiją imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama panaikinti rinkos susiskaidymą 
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ir iškraipymus – nutraukti tiesioginį ir netiesioginį iškastinio kuro subsidijavimą ir 
nebereguliuoti vartotojų reikalaujamų energijos kainų; šiuo tikslu ragina Komisiją 
patikrinti kai kuriose valstybėse narėse galiojančių įstatymų, dėl kurių, suteikiant išimtines 
teises, įsigali energijos tiekėjų monopolija, taigi mažėja konkurencija ir didėja kainos 
vartotojams, atitiktį Sutartims; pabrėžia, kad reikia palaipsniui suderinti paramos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui valstybėse narėse taikomas sistemas ir 
skatinti pajėgumo mechanizmų, kurie būtų veiksmingi tarpvalstybiniu lygmeniu, taikymą; 
pabrėžia, kad šiuo tikslu reikia išsamiai apsvarstyti, ar reikalingos ir tikslingos pajėgumo 
užtikrinimo priemonės ir kokios; 

8. atkreipia Komisijos dėmesį į būtinybę sparčiai integruoti nacionalinių dujų ir elektros 
energijos rinkas, kurių veikimui reikia oficialiai priimti ir sparčiai įgyvendinti tinklų 
kodeksus ir bendras taisykles, siekiant nustatyti pajėgumų paskirstymo, balansavimo, 
apmokestinimo ir sąveikos didinimo mechanizmus;

9. ragina Komisiją bendradarbiauti su Europos perdavimo sistemos operatorių tinklais 
(ENTSO), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų kuo greičiau pateikti tinklų 
kodeksai, kurie turi būti parengti įtraukiu ir skaidriu būdu;

10. primena Komisijai apie poreikį užtikrinti veiksmingą teisės aktų, kuriais stiprinami 
nacionalinių reglamentavimo institucijų įgaliojimai ir didinamas jų nepriklausomumas, 
taikymą, siekiant užtikrinti veiksmingą energetikos rinkos veikimą ir apsaugoti vartotojų 
interesus;

11. pažymi, kad nacionalinio reglamentavimo neatitikimai taip pat lemia nevienodą 
konkurenciją; ragina stiprinti ACER funkcijas ir pajėgumus, kad ji galėtų pasiūlyti 
daugiau glaudesnio nacionalinių reglamentavimo institucijų bendradarbiavimo galimybių 
nustatant reglamentavimo sistemą, kuri energetikos vidaus rinkos veikimui nesudarytų 
kliūčių;

12. visiškai remia vienodas priemones, kuriomis kuriami labiau decentralizuotos ir 
konkurencingesnės rinkos modeliai, atsižvelgiant į tai, kad juos taikant vietos energijos 
gamintojams ir naujiems pramonės atstovams suteikiama daugiau galimybių;

13. pastebi, kad rinkos liberalizavimo procesas dėl to, kad trečiasis energetikos priemonių 
paketas nebuvo perkeltas į nacionalinę teisę ir tebesama kliūčių konkurencijai, nepadėjo 
rasti atitinkamų sprendimų siekiant galutiniams vartotojams ir ypač namų ūkiams 
sumažinti kainas; primygtinai prašo Komisijos imtis priemonių siekiant tiksliau apibrėžti 
vartotojų teises, pagerinti kainodaros ir sąskaitų išrašymo skaidrumą, informuotumą, 
palyginamumą, vartotojų pasirinkimo laisvę ir gebėjimą reaguoti į vartotojų poreikius bei 
vartotojų apsaugą; ragina valstybes nares dalytis geriausia patirtimi;

14. pažymi, kad, vartotojams ypač svarbus techninis supaprastinamas, ir kad šiuo tikslu 
atsižvelgiant į darbo grupės parengtą ES mažmeninės prekybos energetikos rinkų 
skaidrumo ataskaitą, į pasiūlymą, sutartį ir sąskaitą turėtų būti įtrauktos tos pačios kainų 
sudedamosios dalys, ir šių duomenų pateikimas turėtų būti suderintas; mano, jog siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai aktyviau dalyvautų valdant energijos vartojimą, jie turi būti 
informuojami apie tai, kaip galima kontroliuoti vartojimą, taip pat apie energijos taupymo 
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ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo galimybes ir apie gamybą nedideliais 
kiekiais; pritaria darbo grupės parengtai ES mažmeninės prekybos energetikos rinkų 
skaidrumo ataskaitai, kad palyginimo priemonės ir interneto svetainės gali būti naudingos 
vartotojams, jei jos administruojamos nepriklausomai, skaidriai ir patikimai; 
rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms kurti kainų palyginimo interneto svetaines 
ir vartotojams naudingas informavimo kampanijas, kurias įgyvendinant vietos ir regionų 
valdžios institucijos turėtų aktyviai dalyvauti; palankiai vertina sumanymą tikrinti kainų 
palyginimo priemonių tikslumą ir objektyvumą pagal internetinį patikimumo ženklą;
ragina Komisiją nagrinėti galimybę ES lygmeniu taikyti tokį palyginimo priemonių ir 
interneto svetainių patikimumo ženklą;

15. nurodo, kad pažangiosios skaitiklių sistemos ir kintami elektros energijos tarifai gali būti 
paskata vartotojams taupyti energiją ir tuo pačiu savo lėšas bei siekti didesnio skaidrumo; 
tačiau kartu pabrėžia, kad prieš įdiegiant tokias skaitiklių sistemas reikėtų atlikti tikslų 
vertinimą, visų pirma, realaus sutaupymo potencialo, sąveikos ar duomenų apsaugos teisės 
aspektų;

16. pabrėžia, kad vartotojai labiau vertina mažesnę energetinę priklausomybę ir vis labiau nori 
investuoti į savo gamybą. Todėl mano, kad pažangieji elektros energijos tinklai ir kitos 
galimybės, padedančios vartotojams aktyviai dalyvauti energetikos vidaus rinkoje, turėtų 
būti aktyviai skatinami;

17. atkreipia dėmesį į kintančių tarifų už tinklų naudojimą taikymo naudą siekiant raginti 
vartotojus energiją vartoti ne piko tarpsniais, kad būtų tvariai vartojama energija;

18. pasisako už paramą naujoms priemonėms, kuriomis siekiama veiksmingo ginčų 
sprendimo; ypač ragina nedelsiant perkelti neseniai priimtus direktyvą dėl alternatyvaus 
ginčų sprendimo ir reglamentą dėl ginčų elektroninio sprendimo, kuriais siekiama 
užtikrinti geresnes visuotines galimybes visoje ES kreiptis į ginčų sprendimo institucijas; 
ragina, kalbant apie su energetika susijusius klausimus, užtikrinti, kad ginčai būtų 
išsprendžiami greitai, paprastai ir pigiai siekiant atkurti galutinių vartotojų ir tiekėjų 
derybinių pozicijų pusiausvyrą;

19. pabrėžia būtinybę skatinti iniciatyvas, kurios padės užtikrinti aktyvesnį vartotojų vaidmenį 
energetikos vidaus rinkoje, nes tai savo ruožtu paskatins konkurenciją rinkoje; pažymi, 
kad bendras perėjimas prie kitų paslaugų teikėjų vartotojams jau šiek tiek davė naudos; 
ragina Komisiją įvertinti naudą, kurią vartotojai gali gauti dėl bendro perėjimo prie kitų 
energetikos sektoriaus paslaugų teikėjų, taip pat galimą susijusią riziką; mano, kad ES 
lygmeniu reikėtų įgyvendinti priemones, kuriomis vartotojams būtų suteikiama galimybė 
pereiti prie kito energetinių paslaugų teikėjo netaikant sankcijų už sutarties nesilaikymą.
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