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Įvadas

1. Pranešėjas teigiamai vertina trečiąjį Europos Sąjungos energijos rinkos liberalizavimo 
paketą, nes jame pateiktas, pranešėjo nuomone, išbaigtas ir išsamus teisėkūros 
pasiūlymas, kuriame dauguma Europos Parlamento 2007 m. birželio mėn. priimtų 
rekomendacijų buvo įtrauktos į pasiūlymus. 

2. Dėl šių priežasčių jis pritaria stipresnėms ir savarankiškesnėms reguliavimo 
institucijoms, skaidresnei rinkai, tobulesniam bendradarbiavimui Europos lygiu tarp 
nacionalinių reguliavimo institucijų, tarp perdavimo sistemos operatorių, tolesniam 
tinklų sujungimo pajėgumų tarp valstybių narių tobulinimui; veiksmingiausia viso to 
pasiekimo priemone pripažįsta nuosavybės atskyrimą, tačiau mano, kad tai ne 
vienintelė priemonė, skatinanti investicijas ir šalinanti naujų sektoriaus dalyvių 
diskriminaciją.

3. Jis taip pat pritaria Europos reguliavimo institucijos steigimo siūlymui, tačiau 
susilaiko naujo organo struktūros ir sprendimų priėmimo įgaliojimų klausimais.

4. Pasiūlymo dėl Reglamento dėl tarpvalstybinių elektros energijos mainų klausimu 
pranešėjas mano, kad pagrindinė teisėkūros problema – dabartinis skirtingų veikėjų 
kompetencijos sričių paskirstymas, susijęs su painiu ir labai sudėtingu sprendimų 
priėmimo procesu. Šiuo dokumentu pranešėjas kelia pagrindines susirūpinimą 
keliančias problemas būtent dėl šio pasiūlymo.

Atsakomybės sistema

5. Kaip anksčiau jau buvo minėta, pranešėjas mano, kad pagrindinė šio dokumento 
problema – Komisijos pasiūlymu dėl Reglamento dėl tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų nustatoma atsakomybės sistema neatitinka realaus ir natūralaus 
kompetencijos sričių padalijimo nacionaliniu lygiu, nes perdavimo sistemos 
operatoriams yra suteiktos pusinės reguliavimo galimybės, o reguliavimo agentūrai 
skiriamas tik patariamojo organo vaidmuo.

6. Jis mano, kad kelios iš vienuolikos užduočių, kurias perdavimo sistemos operatoriai 
(angl. TSO) turi įgyvendinti, turi būti perduotos reguliavimo institucijoms. 

7. Nors pranešėjas techninių kodeksų kūrimo klausimu ir pritaria Komisijos idėjai taikyti 
principą „iš apačios į viršų“, nes TSO yra geriausiai tai daryti pritaikyta ir tiesiogiai 
suinteresuota Europos lygmeniu paprastinti ir vienodinti šias taisykles institucija, jis 
mano, kad kitiems kodeksams, pvz., susijusiems su prekybos ir rinkos skaidrumu, turi 
būti taikomas kitas principas, kuriuo remiantis agentūra, kaip nepriklausoma 
institucija, turi būti atsakinga už gairių rengimą, glaudžiai bendradarbiaudama su 
rinkos dalyviais ir, minėti nereikėtų, su TSO, ir už jų priėmimą.

8. Be to, savanoriškas anksčiau minėtų kodeksų ir taisyklių įgyvendinimo pobūdis kelia 
klausimų, pvz., ar gairės suteiks dabartinei TSO bendradarbiavimo sistemai bent kiek 
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pridėtinės vertės Europos lygmeniu. Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad kai kurios 
taisyklės ir kodeksai, kurie bus sukurti įgyvendinant šį Reglamentą, turi būti 
privalomojo pobūdžio.

9. Apibendrindamas pranešėjas mano, kad agentūra, greta priskiriamų jai rinkos kodeksų 
rengimo ir priėmimo funkcijų, o ne TSO turi būti atsakinga už suinteresuotų asmenų 
konsultavimą pagal nacionaliniu lygmeniu veikiantį procesą.

Agentūra

10. Pranešėjas yra informuotas apie Europos reguliavimo agentūrai suteiktų įgaliojimų 
apribojimus, kuriuos nustatė Komisijos teisės tarnyba. Tačiau jis laikosi nuomonės, 
kad įgaliojimų sistemoje daugelis nesusipratimų ir daug painiavos kyla būtent dėl 
kompetencijos stokos. Dėl šios priežasties pranešėjas pageidautų, kad komitetas 
prašytų Parlamento teisės tarnybos ištirti, ar Europos Parlamento 2007 m. birželio 
mėn. rezoliucijos dėl energijos rinkų liberalizavimo nustatyta tvarka negalėtų būti 
išplėsti Agentūros įgaliojimai, siekiant jai suteikti galimybes teikti galutinius 
sprendimus dėl reguliavimo.

11. Jeigu tai būtų neįmanoma, pranešėjas manytų, kad Parlamentas turi apsvarstyti, ar 
pagal siūlomą modelį bus išspręstos problemos, kurios dabar kyla tarp nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kai siekiama bendro požiūrio, ir ar jis galėtų būti taikomas 
kaip tarpinis žingsnis, siekiant sukurti tikrą Europos reguliavimo instituciją.

12. Neseniai Europos Parlamentas išreiškė pageidavimą steigti Europos nacionalinių 
reguliavimo institucijų organą, kuriam būtų suteikti įgaliojimai priimti sprendimus 
valstybių narių tarpvalstybiniais klausimais, o nacionalinės reguliavimo institucijos 
liktų atsakingos už klausimus, susijusius su valstybės narės teritorijoje kylančiomis 
vidaus problemomis. Nacionalinės reguliavimo institucijos atsiduria, kaip dabar mes 
matome, aklavietėje, kuriai užkirsti kelią siekė Parlamento pozicija; dėl šių priežasčių 
dabar parengtu Komisijos pasiūlymu Agentūrai suteikiami įgaliojimai spręsti 
dabartinius ir galimus sunkumus. Pranešėjas mano, kad nepriklausoma ir turinti 
pakankamai galių Agentūra skatins veiksmingesnį ir skaidresnį ES energijos 
reguliavimą.

13. Pranešėjui taip pat kelia susirūpinimą ERGEG (liet. Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė) likvidavimo įtaka nepriklausomumui, nes Agentūra, kaip dabar 
siūloma, bus pernelyg priklausoma nuo Europos Komisijos.

Reikalavimų atskyrimas pagal Europos perdavimo sistemos operatorių tinklą

14. Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą įteisinti dabartinę perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimo sistemą, siekiant skatinti integraciją Europos 
lygiu ir visiškai suvienodinti 27 valstybių narių technines taisykles.
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15. Kad ENTSO (liet. Europos perdavimo sistemos operatorių tinklas) modelis tinkamai 
veiktų, nepaisant kiekvienoje valstybėje narėje nustatytų skirtingų lygių, t. y. TSO 
arba ISO atskyrimo, pranešėjas mano, kad turi būti užtikrintos vienodos kiekvieno 
ENTSO perdavimo sistemos operatoriaus pareigos ir nediskriminacinė prieiga prie 
tinklo.

Investicijos

16. Komisijos pasiūlymai dėl TSO 10 metų investicijų plano atitinka dabar galiojančius 
valstybių narių įsipareigojimus, todėl pranešėjas teigiamai vertina tikslą įtraukti į juos 
Europos metmenį, ypač valstybių narių perdavimo pajėgumų tobulinimą ir gerinimą.

17. Tačiau svarbu, kad šį planą reguliavimo institucija tvirtintų, o net tik peržiūrėtų.

Skaidrumas

18. Pranešėjas įsitikinęs, kad reguliavimo institucija, konsultuodamasi su TSO, skaidrumo 
taisykles turėtų kurti, o ne tik jas peržiūrėtų Agentūra. Nors ir teigiamai vertina gairių 
kūrimą ES lygiu, jis pageidautų, kad šių gairių svarbiausios nuostatos taptų 
privalomos.

19. Jis taip pat norėtų pabrėžti, kad kai kuriose Reglamento vietose skaidrumas yra 
painiojamas su priežiūra ir ataskaitų teikimu, todėl pageidautų šiame pranešime jas 
atskirti.

Vienodinimas

20. Pranešėjas mano, kad pasiūlyme prioritetas vienodinimui nėra teikiamas. 27 skirtingų 
reguliavimo sistemų galiojimas yra viena iš pagrindinių kliūčių energijos rinkoms 
integruotis. Todėl pranešėjas mano, kad savanoriškas techninių ir rinkos taisyklių 
vienodinimo pobūdis yra nepakankamas, siekiant įveikti esančias valstybių narių 
tarpvalstybinės prekybos kliūtis, kylančias dėl nepakankamos integracijos. Dėl šių 
priežasčių jis mano, kad techninių kodeksų ir reguliavimo sistemų vienodinimas turi 
būti vienas iš pagrindinių paketo tikslų.

Regioninės rinkos

21. Pranešėjas teigiamai vertina kaip žingsnį integracijos link regioninių rinkų kūrimo 
nuostatų įtraukimą į reglamentus ir direktyvas. Iš tiesų, dabartinė pažanga šioje srityje 
ir jau sukurtos rinkos, pvz., Šiaurės Europos rinka, gali sudaryti tvirtą pagrindą lyginti 
skirtingus modelius ir galbūt pritaikyti kai kurias iš šių patirčių ES lygiu.

Sujungimo lygiai
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22. Pranešėjas teigiamai vertina specialių koordinatorių, kurie būtų atsakingi už delsiančių 
valstybių narių pagrindinius keturis sujungimo projektus, skyrimą. Jis mano, kad, 
tarpininkaudami tarp visų veikėjų ir suinteresuotų šalių, jie gali skatinti šiuos procesus.

23. Žinoma, šie atskiri atvejai, nors ir svarbūs, yra tik maža problemos dalis, o daugelis 
politinių, techninių ir administracinių valstybių narių pajėgumų jungimo kliūčių vis 
dar išlieka visoje Europoje, net ir ten, kur šie projektai yra ekonomiškai ir techniškai 
įgyvendinami. 
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