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1a. atsižvelgia į Komisijos 
pareiškimus, pridėtus prie šios 
rezoliucijos;

Or. en

Susipažinti pateikiamas pareiškimų tekstas:

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL TERMINO „JUNGIAMOJI LINIJA“ APIBRĖŽTIES

„Komisija atkreipia dėmesį į teisėkūros institucijų susitarimą dėl Elektros energijos 
direktyvos ir Elektros energijos reglamento naujos redakcijos, kuriuo grąžinama Direktyvoje 
2009/72/EB ir Reglamente (EB) Nr. 714/2009 vartojama termino „jungiamoji linija“ 
apibrėžtis. Komisija sutinka, kad elektros energijos rinkos skiriasi nuo kitų rinkų, kaip antai 
gamtinių dujų rinkos, pavyzdžiui, tuo, kad jose prekiaujama produktais, kurie šiuo metu 
negali būti lengvai saugomi ir kuriuos gamina įvairūs gamybos įrenginiai, įskaitant įrenginius 
paskirstymo lygmeniu.  Todėl elektros energijos ir dujų sektoriuose jungčių su trečiosiomis 
šalimis vaidmuo gerokai skiriasi, be to, juose galima taikyti skirtingus reguliavimo metodus.

Komisija išsamiau išnagrinės šio susitarimo poveikį ir prireikus pateiks teisės aktų taikymo 
gaires. 

Teisinio aiškumo sumetimais Komisija norėtų pabrėžti: 

Elektros energijos direktyvoje esančioje sutartoje termino „jungiamoji linija“ apibrėžtyje 
daroma nuoroda į elektros energijos sistemas jungiančius įrenginius. Šioje formuluotėje 
nedaroma skirtumo tarp nevienodų reguliavimo sistemų arba techninių aplinkybių, todėl a 
priori ji apima visas elektros energijos jungtis su trečiosiomis šalimis, patenkančias į taikymo 
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sritį. Kalbant apie sutartą termino „jungiamoji linija“ apibrėžtį Elektros energijos reglamente, 
Komisija pabrėžia, jog norint integruoti elektros energijos rinkas reikalingas glaudus sistemų 
operatorių, rinkos dalyvių ir reguliavimo subjektų bendradarbiavimas. Nors taikytinų taisyklių 
taikymo sritis gali būti nevienoda priklausomai nuo integracijos į elektros energijos vidaus 
rinką lygio, glaudi trečiųjų šalių integracija į elektros energijos vidaus rinką, pavyzdžiui, 
dalyvavimas rinkų susiejimo projektuose, turėtų būti grindžiama susitarimais, kuriems 
įgyvendinti reikia taikyti atitinkamą Sąjungos teisę.“

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL RINKOS REFORMOS ĮGYVENDINIMO PLANŲ

Komisija atkreipia dėmesį į teisėkūros institucijų susitarimą dėl 20 straipsnio 3 dalies, kurioje 
nustatyta, kad valstybės narės, turinčios nustatytų išteklių adekvatumo problemų, paskelbia 
įgyvendinimo planą ir jame pateikia priemonių, kuriomis siekiama pašalinti nustatytus 
reglamentavimo iškraipymus ir (arba) rinkos nepakankamumo problemas, priėmimo 
tvarkaraštį – tai yra valstybės pagalbos proceso dalis. 

Pagal SESV 108 straipsnį Komisija turi išimtinę kompetenciją vertinti valstybės pagalbos 
priemonių suderinamumą su vidaus rinka. Šis reglamentas negali turėti įtakos ir nedaro 
poveikio SESV nustatytai Komisijos išimtinei kompetencijai. Todėl, pagal valstybės pagalbos 
taisykles tvirtindama pajėgumų mechanizmus, prireikus Komisija gali kartu pateikti nuomonę 
dėl rinkos reformų planų; tačiau teisiškai abu procesai yra atskiri.


