
PR\930384LT.doc PE506.370v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2013/2005(INI)

3.4.2013

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl postūmio energijos vidaus rinkai
(2013/2005(INI))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Jerzy Buzek



PE506.370v01-00 2/9 PR\930384LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Puslapis

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3



PR\930384LT.doc 3/9 PE506.370v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl postūmio energijos vidaus rinkai

(2013/2005(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Postūmis energijos vidaus rinkai“ ir lydimuosius 
darbinius dokumentus (COM(2012) 0663),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, 
kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama 
Tarybos direktyva 2004/67/EB2,

– atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių5, panaikinančią 
Direktyvą 2003/54/EB,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ 
(COM(2011) 0885),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį 
augimą“ (COM(2012) 0573),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas 
Europos energijos rinkos objektas“ (COM(2012) 0271),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0061.
2 OL L 295, 2010 11 12, p. 1.
3 OL L 326/1, 2011 12 8, p. 1.
4 OL L 211, 2009 8 14, p. 94.
5 OL L 211, 2009 8 14, p. 55.
6 OL L 315, 2012 11 14, p. 1.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl naujos energetikos 
strategijos Europai 2011–2020 m.1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 12 d. rezoliuciją dėl bendradarbiavimo su užsienio 
partneriais energetikos politikos klausimais. Strateginis požiūris siekiant saugaus, tvaraus 
ir konkurencingo energijos tiekimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

A. kadangi valstybės narės įsipareigojo laikytis aiškaus termino – iki 2014 m. baigti kurti 
energijos vidaus rinką;

B. kadangi energijos vidaus rinka būtina bendram Sąjungos energetiniam saugumui įtvirtinti 
ir iš esmės padeda didinti Sąjungos konkurencingumą, spartinti ekonomikos augimą ir 
kurti darbo vietas, kaip pripažįstama II bendrosios rinkos akte ir strategijoje „Europa 
2020“;

C. kadangi Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. pabrėžiama, kad siekiant išlaikyti 
energetinio saugumo, konkurencingumo, tikslo pereiti prie mažataršių technologijų 
ekonomikos ir vartotojų pasitenkinimo pusiausvyrą būtina visapusiškai integruoti Europos 
energetikos tikslus ir atverti rinkas;

D. kadangi bendroji energijos rinka sudarys Sąjungai galimybę vieningai derėtis su išorės 
partneriais ir užtikrinti vienodas sąlygas visoms ES ir jai nepriklausančių šalių įmonėms;

E. kadangi Europos energijos bendrija turi būti grindžiama tvirta bendra energijos rinka, 
energijos pirkimo už ES ribų koordinavimu ir bendru europiniu naujų mažataršių 
energijos technologijų finansavimu;

F. kadangi tam tikra pažanga padaryta užtikrinant glaudesnį tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, iš dalies panaikinant energetines salas ir užkertant kelią energijos 
tiekimo nepakankamumui;

1. teigiamai vertina komunikatą ir lydimąjį veiksmų planą, kuriuose apibendrinama iki šiol 
padaryta pažanga ir laukiantys iššūkiai siekiant užbaigti kurti energijos vidaus rinką;

2. pripažįsta, kad kylančių energijos kainų tendencija veikiausiai išliks, nes tai susiję su kuro 
kainomis, klimato politikos poveikiu ir investicijomis, reikalingomis energetikos 
sistemoms išlaikyti ir modernizuoti;

                                               
1 OL C 99E, 2012 4 3, p. 64.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0238.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.
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3. pripažįsta, kad geresnis valstybių narių energetikos politikos koordinavimas vadovaujantis 
solidarumo dvasia ir veiksmingų bei saugių tarpvalstybinių energetikos sistemų sukūrimas 
teikia Europos pridėtinę vertę – taip geriau valdant energijos pasiūlą ir paklausą 
užtikrinama sąveika;

Į vartotojus orientuota rinka

4. pabrėžia, kad galutiniai energijos vartotojai – asmenys ir pramonė – yra patys svarbiausi 
naudotojams palankiai energijos vidaus rinkai; atkreipia dėmesį į tai, kad juos reikia 
deramai apsaugoti ir suteikti jiems galimybę visapusiškai naudotis savo teisėmis, kartu 
juos raginant atlikti aktyvesnį konkurencijos rinkoje skatinimo vaidmenį – iš pasyvių 
paslaugos gavėjų tapti aktyviais informuotais vartotojais ir gaminančiais vartotojais (angl. 
prosumers);

5. mano, kad pažangiosios technologijos neturi apsiriboti tik automatiniu skaitiklių 
nuskaitymu – jos turi būti papildytos dinamišku, internetiniu tinklo valdymu, apimančiu 
tinklo palaikymo paslaugas, savanoriškas vartotojų reakcijos priemones ir vietos ar 
buveinės brokerius;

6. mano, kad turi būti apsaugoti pažeidžiami vartotojai ir kad tuo tikslu turi būti įdiegti 
veiksmingi mechanizmai, o energijos rinkos iškraipymų turi būti vengiama;

7. pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti konkurencingą, lengvai valdomą ir skaidrią energijos 
rinką, visiems ES energijos vartotojams saugiai, tvariai, finansiškai prieinamomis 
sąlygomis ir patikimai teikiančią energiją;

Dabartiniai iššūkiai baigiant kurti energijos vidaus rinką

8. pabrėžia, kad energijos vidaus rinka nepatenkina vartotojų poreikių ir lūkesčių, nes jie ir 
toliau susiduria su didelėmis kainomis, ribotu tiekėjų pasirinkimu, apskritai žema 
paslaugų kokybe ir sunkumais keičiant tiekėją; todėl pabrėžia, kad reikia sukurti 
naudotojams palankesnę rinką;

9. mano, kad nevisapusiškai įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktai tebėra 
pagrindinė kliūtis užbaigti kurti šią rinką;

10. pabrėžia, kad siekiant gerai integruotos ir gerai sujungtos energijos rinkos būtina 
modernizuoti esamą infrastruktūrą ir kurti naują, pažangią ir lanksčią energijos gamybos, 
perdavimo, paskirstymo ir kaupimo infrastruktūrą – tada bus užtikrinta pasiūla 
prieinamomis kainomis, panaudotos galimybės bendrai gaminti šilumą ir elektros energiją 
ir užtikrinti veiksmingumą, taip pat bus visapusiškai išnaudojami atsinaujinantieji ir 
netradiciniai energijos ištekliai ir nė viena valstybė narė neliks izoliuota nuo Europos dujų 
ir elektros energijos tinklų;

11. mano, kad investicijos į infrastruktūrą turi būti skatinamos sukuriant stabilias ir 
inovacijoms palankias reglamentavimo sistemas, pripažįstant, kad investicijų nepavyks 
pritraukti, jeigu joms rinkoje nebus poreikio; tačiau pripažįsta, kad tam tikrais atvejais 
svarbiausia infrastruktūra nebūtinai yra rentabili, taigi, reikia viešojo finansavimo;
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12. atkreipia dėmesį, kad atvirų ir nediskriminacinių galimybių naudotis perdavimo 
infrastruktūra stoka toliau trukdo naujiems rinkos dalyviams sąžiningomis sąlygomis 
konkuruoti rinkoje su senbuviais;

13. pažymi, kad stabili reglamentavimo sistema gamintojams, reguliavimo institucijoms, 
tinklų operatoriams, energijos tiekėjams, su paklausa susijusiems paslaugų teikėjams ir, 
svarbiausia, galutiniams vartotojams bei gaminantiems vartotojams būtina siekiant, kad 
gerai veiktų vidaus rinka ir būtų galima pritraukti ilgalaikių investicijų į infrastruktūros 
plėtrą; pabrėžia, kad parengus tinklų kodeksus ir taisykles turėtų suvienodėti procedūros ir 
pagerėti sąveika;

14. susirūpinęs atkreipia dėmesį į ženklus, kad tam tikrais nacionaliniais veiksmais vėl 
bandoma daryti įtaką energijos rinkoms, ypač pastangoms užsitikrinti elektros energijos 
tiekimą – valstybės narės nacionalinius pajėgumų ir atlygio mechanizmus įgyvendina 
nevisapusiškai išnaudodamos galimybes rasti tarpvalstybinius sprendimus ir taip kliudo 
susidaryti rinkos struktūrai ir ją iškreipia;

15. pripažįsta, kad nepažeidžiant valstybių narių teisės pasirinkti energijos rūšių derinį ir 
nesumenkinant ES lygmens koordinavimo būtinumo visa ES turi visapusiškai naudotis 
visais ES valstybių narių turimais energijos ištekliais;

16. mano, kad atviroje ir skaidrioje vidaus rinkoje, kurioje visos ES ir trečiųjų šalių įmonės 
laikosi energetikos srities acquis communautaire, lengviau sustiprinti ES energijos tiekėjų 
derybines pozicijas išorės konkurentų atžvilgiu, o tai itin svarbu siekiant išnaudoti 
galimybes toliau koordinuoti išorinį energijos pirkimą ES lygmeniu; atkreipia dėmesį, kad 
palaikant santykius su ES energijos tiekėjais turi būti vadovaujamasi abipusiškumo 
principu;

17. pabrėžia, kad, siekiant sukurti gerai veikiančią didmeninę ir mažmeninę energijos vidaus 
rinką ir sudaryti palankias sąlygas mažataršių technologijų energetikos sektoriaus 
ilgalaikei plėtrai, būtina suderinti su atsinaujinančiaisiais ištekliais ir našumu susijusias 
paskatas ir papildomas energijos sąnaudas visose valstybėse narėse arba šiuo klausimu 
bent jau pasiekti geresnį suderinamumą;

18. pripažįsta, jog nepanaudotos galimybės, užtikrintos pasitelkiant bendrus ES mokslinių 
tyrimų projektus, remiamus pagal bendrąsias programas, SET planą ir kitas panašias 
iniciatyvas – sukurti naujas technologijas, leidžiančias pagerinti veiksmingumą, didinti 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą, gerinti branduolinių elektrinių saugumą, didinti 
iškastinio kuro naudojimą mažataršiais būdais, plėtoti pažangiuosius tinklus; visa tai yra 
būtini energijos rinkos aspektai;

Reikia skubių veiksmų

Raginimai nacionalinėms ir Europos valdžios institucijoms

19. ragina valstybes nares iki galo perkelti į nacionalinę teisę visus aktualius energetikos 
politikos srities ES teisės aktus, ypač trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį;

20. prašo Komisiją atidžiai stebėti, kaip veiksmingai įgyvendinami ES energetikos teisės 
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aktai, ypač nuostatos, kuriomis sukuriamos būtinosios vartotojų teisės, nuostatos, 
susijusios su sistemos operatoriais, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir 
konkurencijos taisyklėmis, ir nuostatos, kuriomis siekiama sumažinti gretutinėmis elektros 
linijomis tekančių elektros srautų reiškinį, keliantį energijos vidaus rinkai nemažai 
problemų, nes dėl jo silpnėja energetikos sistemos saugumas; primygtinai ragina Komisiją 
tinkamiausiomis turimomis priemonėmis kovoti su tolesniu aktualių ES teisės aktų 
nevykdymu;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares geriau koordinuoti infrastruktūros projektus, taip 
užtikrinant visapusišką ES masto sistemos sąsają ir veiksmingumą; tuo tikslu ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų sparčiai analizuojami, atrenkami ir 
įgyvendinami bendros europinės svarbos projektai, ypač susiję su elektros energijos ir 
dujų tarpvalstybinėmis jungtimis, suskystintomis gamtinėmis dujomis ir saugyklų 
infrastruktūra – visa tai itin svarbu siekiant gerai integruotos ir gerai veikiančios energijos 
rinkos;

22. ragina valstybes nares nacionaliniu lygmeniu valstybės subsidijomis nereguliuoti 
mažmeninių energijos kainų, nes šios priemonės kelia rimtą grėsmę būsimoms 
investicijoms į infrastruktūrą;

23. teigiamai vertina Komisijos ryžtą užtikrinti, kad būtų laikomasi antimonopolinių ir 
valstybės pagalbos taisyklių – taip visiems rinkos dalyviams būtų sudarytos vienodos 
sąlygos vykdyti veiklą ir patekti į rinką;

24. tvirtai remia Komisijos pastangas pagal planą priimti suderintus tinklo kodeksus bei 
taisykles ir užtikrinti energijos vidaus rinkos reglamentavimo sistemos stabilumą;

25. ryžtingai pritaria reguliavimo priemonėms, kurių ES ir nacionalinės valdžios institucijos 
ėmėsi siekdamos skatinti, tobulinti ir supaprastinti tarpvalstybinę prekybą energija ir 
panaikinti įvairių valstybių narių energetikos sistemų tarpusavio spragas;

26. ragina Komisiją išnagrinėti nacionalinių gamybos pajėgumų pakankamumą ir lankstumą 
trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu ir pranešti apie taikytų nacionalinių priemonių, susijusių 
su pajėgumų vertinimu ir plėtros planavimu, poveikį energijos vidaus rinkai, atsižvelgiant 
į tarpvalstybinius šios papildomos rinkos struktūros formavimo politikos aspektus;

27. ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamus suinteresuotuosius subjektus teikti 
paskatas ir remti regionines iniciatyvas ir partnerystes, be kita ko, sukuriant regionines 
energijos biržas, prekybos dujomis centrus ir rinkos susiejimo mechanizmus;

28. ragina Komisiją pasinaudojant savo užsienio politikos priemonėmis populiarinti energijos 
vidaus rinkos taisykles ir standartus trečiosiose šalyse, ypač ES kaimyninėse šalyse; 
primygtinai ragina Komisiją dvišaliuose dialoguose su atitinkamų trečiųjų šalių atstovais 
spręsti klausimą, kaip nustatyti aiškias perkrovos valdymo tarpvalstybinėse dujų jungtyse 
taisykles; ragina Komisiją palaikant santykius su išorės partneriais užtikrinti, kad ES 
įmonės galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti visame pasaulyje;

Pagalba vartotojams
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29. ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamus suinteresuotuosius subjektus gerinti 
vartotojams teikiamos informacijos kokybę ir prieinamumą, nurodyti jiems aiškius ir 
skaidrius sąskaitų išrašymo metodus ir parengti kainų palyginimo priemones, kuriomis 
naudodamiesi jie galėtų priimti geriausius turima informacija pagrįstus sprendimus, taip 
pat nustatyti ginčų sprendimo su tiekėjais mechanizmus, kuriais būtų lengva pasinaudoti; 
teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti informacijos apie vartotojų teises 
platformą;

30. ragina valstybes nares ir Komisiją parengti išsamią strategiją, kuria būtų siekiama skatinti 
vartotojus ir gaminančius vartotojus aktyviai dalyvauti energijos rinkoje, inter alia, juos 
įtraukti taikant galiojančius teisės aktus ir įgyvendinant atitinkamas Direktyvos dėl 
energijos vartojimo efektyvumo nuostatas;

31. ragina Komisiją užtikrinti tolesnį energetikos bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
sektorių bendradarbiavimą ir persvarstyti galiojančias su energetika susijusių inovacijų 
finansavimo priemones, kad jos būtų naudingos visiems vartotojams ir būtų lengviau 
vartotojams palankiai pritaikyti pažangiuosius tinklus;

32. primygtinai ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas skatinti su 
pažangiaisiais tinklais susijusius IRT sprendimus ir siekti, kad susiformuotų gaminančių 
vartotojų rinka, atsižvelgiant į tai, kad reikia vis daugiau lankstumo, didesnio energijos 
vartojimo efektyvumo ir (arba) taupymo ir aktyvesnio vartotojų dalyvavimo;

33. tikisi, kad Komisijos gairės padės nustatyti plataus užmojo politikos tikslus pažeidžiamų 
vartotojų atžvilgiu, o valstybėms narėms jos padės geriau apibrėžti šią vartotojų 
kategoriją; ragina Komisiją kartu persvarstyti esamus mechanizmus ir priemones šiems 
vartotojams apsaugoti, rengiantis pasiūlyti priemonių, kuriomis būtų siekiama 
nuoseklesnio ir visapusiškesnio požiūrio ES lygmeniu;

Pagalba ateityje sprendžiant energetikos ir klimato problemas

34. ragina valstybes nares, Komisiją ir atitinkamus suinteresuotuosius subjektus reikiamas 
paramos sistemas paversti skaidriomis, vienodai taikomomis ir rinka grindžiamomis 
priemonėmis, kad būtų sukurta bendra rinka, kurioje būtų teikiama parama reikalingoms 
sritims – energijos vartojimo efektyvumui, gaminantiems vartotojams, bendrai šilumos ir 
elektros energijos gamybai, atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir papildomoms 
paslaugoms siekiant užtikrinti jų suderinamumą;

35. ragina Komisiją išsamiai išnagrinėti mažataršių energijos šaltinių, ypač atsinaujinančiųjų 
išteklių, integravimo į energijos tinklus padarinius, susijusius su finansine parama, visos 
sistemos techniniais reikalavimais ir rinkos struktūra; pabrėžia, kad nesant koordinuoto 
požiūrio į šiuos išteklius iki šiol nebuvo įmanoma jų integruoti į Europos energetikos 
sistemas;

36. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti dėmesį į būtinybę toliau plėtoti bendrą šilumos 
ir elektros energijos gamybą, nes tai – ekonomiškiausias būdas gaminti elektros energiją ir 
šilumą, ir įgyvendinant šią kryptį plačiai diegti centrinio šildymo ir centrinio vėsinimo 
sistemas;
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37. ragina Komisiją ir valstybes nares taip pat remti novatoriškus programai „Horizontas 
2020“ ir Europos technologijų instituto (EIT) projektams nepriklausančius energetikos 
technologijų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, nes tai – vienintelis būdas 
sumažinti išmetamuosius teršalus, pagerinti energetinį saugumą ir ES pramonės 
konkurencinę padėtį pasaulinėje rinkoje;

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


