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Bendras pasiūlymo įvertinimas

- Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti europines bendradarbiavimo gerinimo ir vidaus rinkos 
veiklos stiprinimo priemones koordinuojant perdavimų sistemos operatorius ir derinant
saugojimo sistemų operatorių taisykles. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama padidinti skaidrumą ir 
ilgalaikes perspektyvas, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas, investavimo planavimas ir užkardyti
dideli dujų tiekimo sutrikimai. Pranešėjas prie šių tikslų gali bendrai prisidėti principų lygmeniu.

- Išnagrinėjęs reglamento projektą pranešėjas yra įsitikinęs, kad priimant skaidrias ir socialiai 
tinkamas priemones reikia atsižvelgti į vartotojų apsaugą. Nors reglamentas susijęs su 
techninėmis priemonėmis, skirtomis prieigos prie tinklų techninei reguliavimo sistemai kurti,
derėtų numatyti ir vartotojų apsaugos mechanizmus. Komisija kelia klausimą, ar galima ir kaip 
galima tiesioginius vartotojus, įskaitant pažeidžiamus pirkėjus, apsaugoti nuo kainų svyravimų,
ir daro išvadą, kad į jų interesus būtų galima atsižvelgti arba taikant Dujų direktyvą (3 straipsnis 
dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų), arba taikant specifines nacionalines priemones, 
kurios turi atitikti ES konkurencijos teisės nuostatas. Komisija taip pat susirūpinusi dėl 
didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje esančio veiklos koncentracijos lygio, bet ji nekreipia 
dėmesio į rinkos ypatybę – mažmeninės prekybos integravimą į dujų didmeninę prekybą ir 
energetikos gamybą, kuri greičiausiai sutvirtins dominuojančių bendrovių pozicijas. Europos 
rinkoms vis didesnį poveikį daro integruotos didmeninės pardavimo bendrovės, veikiančios ir 
elektros, ir dujų rinkose.

- Esame susirūpinę ir tuo, kad į įvairias dabartinio, antrojo, energetikos paketo įgyvendinimo 
valstybėse narėse pakopas kreipiamas nepakankamas dėmesys. Trečiojo paketo įgyvendinimą
užtikrinančios sąlygos būtų abejotinos, nes dar ne visai įgyvendintas antrasis liberalizavimo
etapas. Todėl priimtos papildomos priemonės sukeltų teisinį netikrumą. Be teisinių pažeidimo 
procedūrų, reikėtų rasti įgyvendinimą užtikrinančias praktines priemones. 

I. Perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas. Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (angl. European Network of transmission system operators for gas
(ENTSOG)), kaip struktūros, atsakingos už privalomąsias užduotis, sukūrimas yra svarbus 
žingsnis į priekį:

i) ENTSOG, nacionalinių reguliuotojų ir Agentūros galių pusiausvyra. Manome, kad reikėtų 
papildomai išanalizuoti, ar plačiai apibrėžta bendradarbiavimo sritis (priimti suvienodintus
techninius ir veikimo rinkoje kodeksus, apimančius ne tik saugumo, bet ir prekybos taisykles, 
koordinuoti tinklo operacijas, priimti 10 metų investavimo planą, skelbti tinklo plėtros planus)
kyla iš perdavimo sistemos operatorių (angl. TSO) kompetencijų, ar ją geriau užtikrintų 
nacionaliniai reguliuotojai.
Tokiomis aplinkybėmis manome, kad Agentūros įkūrimas – tai labai svarbus žingsnis pirmyn į 
integruotą rinką ir jos įgaliojimus būtų galima sustiprinti siekiant patvirtinti ENTSOG sukurtus 
saugumo ir veiklos standartus, stebėti ir tikrinti perdavimo sistemos operatorių (TSO) 
iniciatyvas dėl regioninio bendradarbiavimo ir koordinuoti 10 metų investavimo plano rengimą.

Manome, kad ENTSOG veikla, kaip bendro reguliavimo forma, prilygsta Europos Komisijos 
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veiklai ir turėtų būti apribota iki techninių klausimų, susijusių su trečiosios šalies prieiga prie 
tinklo, saugumo, patikimumo ir operacinio suderinamumo taisyklėmis, veiklos procedūromis.

ii) Kitų operatorių ir tarpininkų dalyvavimas dujų rinkoje. Kai kurios taisyklės susijusios ne tik 
su techniniais, bet ir rinkos klausimais (skaidrumo taisyklės, prekybos taisyklės, veikimo rinkoje 
kodeksai). Derėtų numatyti papildomas nuostatas, užtikrinančias tinkamą, sisteminę ir išankstinę 
tarpininkų konsultaciją dėl su rinka susijusių klausimų dalyvaujant Europos energijos mainų 
supaprastinimo asociacijai (EASEE-gas).

II. Rinkos integravimas vadovaujantis regioninėmis iniciatyvomis. Naujoji reguliavimo 
sistema skatina ir koordinuoja perdavimo sistemos operatorių ir reguliavimo institucijų 
regionines iniciatyvas, kad būtų užtikrintas palankiausias tinklo valdymas, tinkamas investicijų 
planavimas ir vykdymas.

i) Ar tai būtinas žingsnis integruotos vidaus rinkos link? Manome, kad regioninio 
bendradarbiavimo lygmuo apibrėžtas neaiškiai, nors tai svarbus žingsnis į integruotą vidaus 
rinką. Mes gerai suprantame kai kurių Europos Parlamento narių susirūpinimą dėl realaus 
jungčių stygiaus kai kuriuose Europos regionuose, kuris sudaro „energetines salas“, ir dėl 
poreikio sujungti „energetines salas“, kaip ir Baltijos valstybes, kurios nebuvo prijungtos prie 
dujų perdavimo tinklo. Kitas klausimas – tai Agentūros vaidmens dėl perdavimo sistemos 
operatorių iniciatyvų dėl regioninio bendradarbiavimo apibrėžimas.
ii) Kaip reglamentas „regionines iniciatyvas“ gali padaryti praktiškai veikiančias? Komisijos 
pasiūlymus būtų galima sustiprinti pirmiausia sukuriant vieno vartotojo jungtis
(centralizavimas), regioniniu lygiu užtikrinančias komercinę veiklą kelių perdavimo sistemos 
operatorių (TSO) vardu, vėliau įkuriant regioninius operatorius.

III. Tiekimo saugumas. Pranešėjo nuomone, reglamento nuostatas būtina išnagrinėti tiekimo 
saugumo požiūriu.

- Investicijų planavimas. Remiantis reglamento projektu, Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas (ENTSOG) parengtų 10 metų savanorišką tinklo plėtros schemą ES lygmeniu.
i) Būtina parengti įpareigojantį investavimo plėtros planą. Mūsų nuomone, šie planai turėtų būti 
nacionalinių reguliuotojų patvirtinti (o net tik pateikti Agentūrai dėl konsultacijų) ir griežtai
prižiūrimi, jei norima, kad jie būtų veiksmingi; derėtų išaiškinti nacionalinių, regioninių ir 
Europos planų koordinavimą.
ii) Investicijų planus privalo vienodai rengti visi perdavimo sistemos operatoriai (TSO)
nepaisant rinkos struktūrų, kurios galutinai patvirtintos direktyvoje (veiklos atskyrimas, ISO ar 
bet kuris kitas sprendimas).

- Teisė naudotis dujų saugyklomis. Laikymo sistemų operatorių reguliavimo tvarka būtų 
suderinta vadovaujantis gerąja patirtimi ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės
(angl. ERGEG) jau nustatytomis gairėmis. Esamos dabartinio reglamento dėl perdavimo 
sistemos operatorių (TSO) nuostatos būtų išplėstos ir apimtų laikymo operatorius siekiant
sukurti bendrą požiūrį į trečiosios šalies teisę naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) terminalais. Šioje srityje reglamentas apibrėžia: i) kaip laikymo (SGD sistemos) 
operatoriai privalo suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklų paslaugomis, skirstyti 
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pajėgumus ir valdyti perkrovą; ii) skaidrumo reikalavimus; iii) priemones, kaip sudaryti sąlygas 
laikymo pajėgumų antrinės rinkos plėtrai.

i) Manome, kad teisės naudotis dujų saugyklomis taisyklės neturėtų sudaryti sąlygų ilgalaikio 
tiekimo saugumo pavojui. Prie 5 straipsnio a dalies nuostatų derėtų pridėti kai kurias apsaugos 
priemones nustatančią išlygą.
ii) Perdavimo sistemos operatoriams (TSO) taikomos perkrovos valdymo, laikymo ir SGD 
operatorių taisyklės (remiantis nenutrūkstamu pajėgumu ir kasdiene prieiga) turėtų būti tvirtai 
apibrėžtos ir jose turėtų būti atsižvelgta bent į ilgalaikes sutartis ir lankstumo mechanizmus. 
(Europos Parlamento narys, imdamas kaip pavyzdį ilgai trunkantį šaltąjį laikotarpį, mano, kad 
nuosavybės atskyrimo priemonės, taip pat ir teisė naudotis saugyklomis galėtų sugriauti dujų 
rinkos veiklą, sudarytų ne tokią aiškią ilgalaikę perspektyvą ir susilpnintų visų operatorių 
koordinavimą).

IV. Skaidrumo reikalavimai. Pasiūlytas reglamentas išplečia perdavimo sistemos operatoriams 
(TSO) keliamus jau esamus skaidrumo reikalavimus skelbti komercines dujų atsargas (kasdien
skelbti apie įrenginiuose veikiantį dujų kiekį), paklausos ir pasiūlos prognozes, tinklo ir 
prekybos balansavimo sąnaudas. Naujos nuostatos, atsižvelgiant į ex-ante ir ex-post pasiūlos ir 
paklausos informaciją, grindžiamą paskyrimais, prognozėmis ir realiais, į sistemą įeinančiais ir 
išeinančiais dujų srautais, taip pat taikomos perdavimo sistemos operatoriams ir priemonėms, 
kurių imtasi sistemai subalansuoti.

Nors tos nuostatos – tai svarbios gairės siekiant pagerinti rinkos skaidrumą, kuris suteiks naudos 
visiems rinkos dalyviams, ir nors teisė naudotis dujų saugyklomis yra teisėta, manome, kad dujų 
sandorių skelbimas yra gana slapta informacija ir galėtų sumažinti Europos dujų bendrovių 
konkurencinius pranašumus. Šių priemonių taikymo mastas turi būti nuodugniai išnagrinėtas.

V. Instituciniai aspektai. Pasiūlyme nustatyta, kad Komisija, vadovaudamasi „komitologijos“
procedūra, priima privalomas „gaires“ šiose pagrindinėse srityse:
i) Komitologija dėl ENTSOG veiklos: nors ENTSOG užduotis yra sudaryti kodeksus, esant tam 
tikroms aplinkybėms, kai manoma, kad ENTSOG priimti techniniai ar veikimo rinkoje kodeksai 
neužtikrins nediskriminacinės, veiksmingos konkurencijos ir produktyvios paslaugų veiklos,
gali įsikišti Komisija.
Atrodo, kad komitologijos procedūros įgyvendinimas priklausys nuo Komisijos rinkos veiklos 
įvertinimo ir pripažinimo, ir todėl numatytas mastas negali būti apibrėžtas ex-ante. Jis gali būti 
teisinio netikrumo šaltinis, mat gairės vėliau gali turėti gilių padarinių – jos gali būti teisinis
pagrindas būsimoms Komisijos vykdomoms pažeidimų procedūroms prieš valstybes nares
pradėti.
ii) Komitologija dėl gairių (9 str.) priėmimo siekiant nurodyti išsamią informaciją apie trečiųjų 
šalių teisę naudotis paslaugomis, apie pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir perkrovos 
valdymo tvarkos taikymą, apie tarifų nustatymo metodiką ir balansavimo taisykles.
Apskritai atrodo, kad pagal gana daug nuostatų įgaliojimai būtų suteikti Komisijai, atimant juos 
iš Europos Parlamento bendro sprendimo. Nors EP ir būtų pagerinęs nagrinėjimą, derėtų 
išsamiai išnagrinėti komitologijai pateiktų gairių priėmimo mastą.
Atsižvelgiant į tai, kad klausimų, kuriais numatoma priimti gaires, yra labai daug, ir į netikslią 
termino „neesminės nuostatos“ reikšmę, siūloma, kad Komisija, bendradarbiaudama su 
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pasiūlyta Agentūra (ACER), klausimus apibrėžtų ir išdėstytų pagal svarbą ir kad Komisija ir
ACER gaires įvertintų pagal reguliatoriaus poveikį.

Pirmą kartą apsikeitę nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos (ITRE) komitete, atkreipėme dėmesį į šiuos papildomus klausimus: kai kurių MVĮ
prieiga prie tinklo, pagrindinių ES rinkos integracijai trukdančių bendrovių nustatymas; 
dominavimo strategijų nustatymas; būtinybė užtikrinti visišką skaidrumą pagal JAV rinkos 
modelį pateikiant informaciją apie realiu laiku tiektus pajėgumus.
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