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TRUMPAS PAGRINDIMAS  

Europos Komisijos pasiūlyta direktyva siekiama užtikrinti tinkamą ES elektros energijos 
vidaus rinkos funkcionavimą. Pagrindiniai direktyvos pasiūlymo elementai, skirti šio tikslo 
įgyvendinimui, yra elektros energijos tiekimo saugos užtikrinimas ir  pakankamas elektros 
energijos tinklų sujungimo tarp valstybių narių laipsnis. Papildomai Komisija siūlo programą, 
pagal kurią valstybės narės turi kurti politines koncepcijas dėl elektros energijos tiekimo 
saugos. 
 
Pirmiausia direktyvos pasiūlymas papildo Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių. Antra, šis pasiūlymas yra susijęs su sprendimais, priimtais 2002 m. 
Barselonoje vykusiame viršūnių susitikime, kuriame valstybių ir vyriausybių vadovai 
patvirtino tikslą siekti elektros energijos tinklų sujungimo laipsnio, lygaus 10 proc. bendro 
instaliuoto gamybos pajėgumo. 
Be to, 2003 m. vasarą nutrūkęs elektros energijos tiekimas rodo, kad Europos Sąjungoje 
būtina skubiai imtis veiksmų  elektros energijos tiekimo saugos užtikrinimui. Komisijos 
pasiūlyme ši problema nuodugniai nagrinėjama iš elektros energijos perdavimo saugos 
perspektyvos. 
 
Bendrose direktyvos pasiūlymo (3 str.) nuostatose kalbama apie valstybių narių politines 
koncepcijas, kurios turi apibrėžti įvairių rinkos dalyvių vaidmenį ir atsakomybę. Pranešimo 
autorius laiko būtinu išplėsti Komisijos pasiūlytų rinkos dalyvių ratą arba jo neapriboti. 
Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos politiką svarbu, kad formuojantys paklausą vartotojai būtų 
įtraukti į valstybių narių politinę koncepciją dėl elektros energijos tiekimo saugos. Ypatingas 
vaidmuo teikiamas paklausos valdymui, siekiant padidinti energijos efektyvumą. 
 
Politinių koncepcijų valstybėse narėse sukūrimui, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos politiką, 
visų pirma yra svarbūs šie keturi klausimai: stabdyti didėjančios energijos paklausos 
tendenciją, skatinti iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros energijos 
naudojimą, skatinti energijos efektyvumą ir naujų technologijų įdiegimą, ypač siekiant valdyti 
energijos poreikį, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius bei decentralizuotai tiekti 
energiją. Pranešimo autorius gali paremti Komisijos pasiūlymus, kai kalbama apie šiuos 
klausimus. Tačiau papildomai turėtų būti atsižvelgta į tinklo kokybę arba tinklų infrastruktūrą. 
Svarbu, kad ateityje investuojant į elektros energijos tinklus būtų labiau atsižvelgiama į 
atsinaujinančių energijos šaltinių ypatumus ir būtų sukurti stabilūs elektros energijos tinklai. 
Europos Sąjunga ir valstybės narės, siekdamos įgyvendinti techninę šio tikslo dalį, turėtų 
labiau skatinti mokslinius tyrimus. 
 
Elektros energijos tinklų tarp valstybių narių sujungimo laipsnio didinimo tikslas turi būti 
nagrinėjamas žvelgiant iš dviejų skirtingų perspektyvų. Pirma, elektros energijos tinklų 
sujungimas yra sąlyga tarp šalių vykdomos prekybos plėtrai ir energijos vidaus rinkos 
funkcionavimui. Naujų jungiamųjų linijų statyba taip pat galėtų tiek pagerinti elektros 
energijos tiekimo saugą, kad sumažėtų tinklų perkrovų. Kita vertus, elektros energijos tiekimo 
nutrūkimas Italijoje parodė, kad elektros energijos tinklų tarp valstybių narių sujungimas nėra 
pakankamas sprendimas siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugą. Todėl, siekiant 
užtikrinti elektros energijos tiekimo saugą, investicijos į naujų jungiamųjų linijų statybą, 
pranešimo autoriaus nuomone, yra taip pat svarbios, kaip ir investicijos į decentralizuotą 
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energijos gamybą. 
 
Baigdamas pranešimo autorius norėtų pažymėti, kad jis atmeta diktuojančio pobūdžio 
Komisijos pasiūlymą dėl jungiamųjų linijų statybos (7 str.). Rinkos ekonomikos sąlygomis 
neįmanoma pateisinti, kad perdavimo tinklų operatoriai yra verčiami investuoti. Nors 
pranešimo autorius pripažįsta skubių investicijų į jungiamųjų linijų statybos būtinybę siekiant 
labiau pritaikyti tinklus atsinaujinančioms energijos rūšims, tačiau planinės ekonomikos 
metodai negali tapti tikslo įgyvendinimo priemone.  
 
 

PAKEITIMAI 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šią pataisą: 
  

Komisijos siūlomas tekstas1 

 

Parlamento pataisos  

Pakeitimas 1 
6 konstatuojamoji dalis 

6) Europos Tarybos posėdyje Barselonoje 
buvo nutarta siekti, kad elektros energijos 
tinklų sujungimo tarp valstybių narių 
laipsnis būtų lygus 10 proc. bendro 
instaliuoto gamybos pajėgumo, siekiant 
pagerinti energijos tiekimo saugą ir 
palengvinti konkurenciją. Žemas elektros 
energijos tinklų sujungimo laipsnis sukelia 
rinkos fragmentaciją ir trukdo konkurencijos 
plėtrai. Jungiamųjų linijų pajėgumų buvimas 
yra būtina, bet nepakankama sąlyga 
pilnavertei konkurencijos raidai užtikrinti. 
Tuo pačiu perdavimo tinklo operatoriui turi 
būti sutrukdyta, susilaikant nuo gamybos 
pajėgumų didinimo, dirbtinai sukelti 
trūkumą. Šiame kontekste, atliekant 
gamybos pajėgumų skaičiavimą ir 
skirstymą, turi būti užtikrintas visiškas 
skaidrumas. 
 

6) Žemas elektros energijos tinklų 
sujungimo laipsnis sukelia rinkos 
fragmentaciją ir trukdo konkurencijos 
plėtrai. Jungiamųjų linijų pajėgumų buvimas 
yra būtina, bet nepakankama sąlyga 
pilnavertei konkurencijos raidai užtikrinti. 
Tuo pačiu perdavimo tinklų operatoriui turi 
būti sutrukdyta, susilaikant nuo gamybos 
pajėgumų didinimo, dirbtinai sukelti 
trūkumą. Šiame kontekste, atliekant 
gamybos pajėgumų skaičiavimą ir 
skirstymą, turi būti užtikrintas visiškas 
skaidrumas. 
 

                                                 
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.  
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Pagrindimas 

Nors teisinga, kad 2002 m. Barselonoje vykusiame viršūnių susitikime valstybių ir vyriausybių 
vadovai susitarė dėl elektros energijos tinklų sujungimo laipsnio, lygaus 10 proc. bendro 
instaliuoto gamybos pajėgumo, tačiau 2003 m. vasarą įvykęs elektros energijos tiekimo 
nutrūkimas parodė, kad didelis energijos tinklų sujungimas ne tik kad negali pakankamai 
apsaugoti nuo elektros energijos tiekimo nutrūkimo, bet priešingai net gali tai paskatinti. 
Todėl galima abejoti, ar tikslas siekti 10 proc. turėtų būti minimas kaip priemonė elektros 
tiekimo saugos pagerinimui užtikrinti.  
 

Pakeitimas 2 
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 6 a) Siekiant, kad konkurencijos raida būtų 
pilnavertė, būtina užtikrinti ne tik skaidrų 
gamybos pajėgumo apskaičiavimą, bet ir 
prieigos prie tinklo skaidrumą. Tokiu būdu 
esantys gamybos pajėgumai būtų geriau 
išnaudojami ir rinkoje nebūtų pranešama 
apie netikrą trūkumą. 

Pagrindimas 

Neginčytina, kad investicijos į naujus elektros energijos perdavimo pajėgumus yra būtinos, 
kad galėtų būti pašalinti tam tikri ribojimai ir vidaus rinka galėtų normaliai plėtotis. Tačiau 
būtina atkreipti dėmesį į tai, kad dėl nepakankamo skaidrumo, kalbant apie 
nediskriminuojančią trečiųjų šalių  prieigą prie tinklo, nebūtų kuriamos nereikalingos 
lygiagrečios struktūros. 
 

Pakeitimas 3 
2 straipsnis 

„paskirstyta gamyba“  „decentralizuota gamyba“ 

Pagrindimas 

Čia kalbama apie įvykusią vertimo klaidą (tikėtina, kad ne tik vokiečių kalbos versijoje). 
Sąvoka „distributed generation“ suprantama kaip „decentralizuota gamyba“. Sąvoka 
„decentralizuota gamyba“ šia prasme vartojama visose pranešimo autoriaus pataisose ir turi 
būti vartojama visame direktyvos tekste. 
 

Pakeitimas 4 
3 straipsnio 1 dalis 
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1. Valstybės narės, patvirtindamos bendrąją 
politiką dėl aukšto elektros energijos tiekimo 
saugos lygio užtikrinimo ir ją 
įgyvendindamos, apibrėžia ir paskelbia 
įvairių kategorijų rinkos dalyvių, būtent: 
a) perdavimo tinklų operatorių ir 
b) tiekimo įmonių, 
vaidmenį ir atsakomybę; ir reikalui esant 
suformuluoja  minimalius reikalavimus, 
kuriuos minėtieji elektros energijos rinkos 
dalyviai turi įvykdyti. 

1. Valstybės narės, patvirtindamos bendrąją 
politiką dėl aukšto elektros energijos tiekimo 
saugos lygio užtikrinimo ir ją 
įgyvendindamos, apibrėžia ir paskelbia 
įvairių kategorijų rinkos dalyvių vaidmenį ir 
atsakomybę; ir reikalui esant suformuluoja  
minimalius reikalavimus, kuriuos minėtieji 
elektros energijos rinkos dalyviai turi 
įvykdyti. 
 
 

Pagrindimas 
 
Nepagrįsta rinkos dalyviais laikyti tik perdavimo tinklų operatorius ir  tiekimo įmones. Rinkos 
dalyvių kategorijai geriau priskirti skirstymo tinklų operatorius, elektros energijos gamintojus 
ir elektros energijos vartotojus. Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos politiką svarbu, kad 
valstybės narės į savo priemones ir politines koncepcijas įtrauktų paklausos valdymą, t. y. 
vartotojus, kad siekiant užsibrėžto pajėgumų didinimo nebūtų neteisingai skatinamas elektros 
energijos vartojimas. 
 

Pakeitimas 5 
3 straipsnio 2 dalies ea punktas (nauja) 

 ea) būtinybė investuoti į naujus tinklo 
kokybės tyrimus, pvz., dvikryptės tinklo 
infrastruktūros tyrimus, atsižvelgiant į 
ypatingas atsinaujinančių energijos 
šaltinių savybes ir decentralizuotą gamybą. 

Pagrindimas 

Augančios atsinaujinančių energijos šaltinių ir decentralizuotos energijos gamybos dalys yra 
svarbūs elektros energijos gamybos veiksniai. Dėl savo ypatingų savybių, be  kitų problemų, 
jos gali sukelti ir tinklo stabilumo problemą. Techninės galimybės, siekiant pritaikyti tinklą 
atitinkamiems reikalavimams ir didinti tinklo kokybę, iki šiol yra nepakankamai ištyrinėtos ir 
naudojamos. Svarbi sritis yra, pvz., dvikryptės tinklo infrastruktūros kūrimas. Todėl svarbu, 
kad vykdant aukštos elektros energijos tiekimo saugos užtikrinimo politiką būtų investuojama 
į naujų techninių galimybių tyrimus. 
 

Pakeitimas 6 
5 straipsnio 2 dalis 

2. Valstybės narės paskelbia pagal šį 
straipsnį priimtas priemones, užtikrina jų 

2. Valstybės narės paskelbia pagal šį 
straipsnį priimtas priemones ir užtikrina jų 
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paviešinimą kiek galima platesniam elektros 
energijos vartotojų ir potencialių gamybos 
sektoriaus investuotojų ratui. 

įgyvendinimą, užtikrina jų paviešinimą kiek 
galima platesniam elektros energijos 
vartotojų ir potencialių gamybos sektoriaus 
investuotojų ratui.  

Pagrindimas 

Nepakanka tik paskelbti priemones. Valstybės narės turėtų taip pat užtikrinti ir jų 
įgyvendinimą. Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos politiką, efektyvaus energijos naudojimo 
skatinimo kūrimui teikiama didelė reikšmė. 
 

Pakeitimas 7 
7 straipsnio 3 dalies a punktas (nauja) 

 3) Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
vykdomi sprendimai dėl energijos tinklų 
sujungimo tarp valstybių, minėtiems 
perdavimo tinklų operatoriams glaudžiai 
bendradarbiaujant ir laikantis skaidrių 
kriterijų. 

Pagrindimas 

Perdavimo tinklų operatoriams tarpusavyje glaudžiai nebendradarbiaujant negali būti 
priimami sprendimai dėl investicijų, ir be sutrikimų vykti tarpvalstybinių elektros energijos 
tinklų plėtimas. Skaidrūs kriterijai turi užkirsti kelią trečiųjų šalių diskriminavimui. 
 

Pakeitimas 8 
7 straipsnio 4 dalis 

4. Reguliavimo institucijos patvirtina 
perdavimo tinklų operatorių planą arba 
alternatyvų planą, pagal kurį jos, 
suderinusios su perdavimo tinklų 
operatoriais, vadovaujantis 3 straipsnyje 
paminėta procedūra ir pagal II dalies 6 
straipsnyje nustatytus prioritetus, priėmė 
tinkamus pakeitimus. 

Išbraukta 

Pagrindimas 

Vykdant tokią varginančią ir intervencinę procedūrą labai tikėtina, kad daugiau iš viso nebus 
investuojama į perdavimo tinklus. Tokiu būdu būtų pasiektas priešingas tikslas nei yra 
nustatyta  direktyvoje. Investicijų apsunkinimas darytų neigiamą įtaką taip pat ir aplinkos 
apsaugos politikos siekiui gerinti tinklo kokybę (priderinimas atsinaujinančių energijos 
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šaltinių reikalavimams). 
 

Pakeitimas 9 
7 straipsnio 5 dalis 

5. Reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
pagal 4 straipsnį patvirtintą investicijų 
strategiją, jei pagal procedūrą, nustatytą 
Direktyvos 2003/54/EB 23 straipsnio 2 
dalyje, jos patvirtina mokesčių už prieigą 
prie tinklo apskaičiavimo metodą. 

5. Reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
pagal 1 straipsnį pateiktą investicijų 
strategiją, jei pagal procedūrą, nustatytą 
Direktyvos 2003/54/EB 23 straipsnio 2 
dalyje, jos patvirtina mokesčių už prieigą 
prie tinklo apskaičiavimo metodą. 

Pagrindimas 

Atsiranda panaikinus 7 straipsnio 4 dalį. 
 

Pakeitimas 10 
7 straipsnio 6 dalis 

6. Reguliavimo institucijos privalo tuo 
atveju, kai perdavimo tinklų operatorius, 
įgyvendindamas 4 dalyje nustatytą planą, 
yra kaltas dėl uždelsimo arba klaidų, 
pateikti būtinas priemones, siekiant, kad 
patvirtinta strategija darytų  patenkinamą 
pažangą; joms ypač priklauso:  

Išbraukta 
 

a) finansinių sankcijų skyrimas perdavimo 
tinklų operatoriui, kuris vykdydamas 
projektą nesilaiko kalendorinio plano, 

 

b) nurodymo perdavimo tinklų operatoriui 
atlikti darbus iki tam tikros datos skyrimas, 

 

c)reikalingų atlikti darbų skyrimo rangovui 
priemonės, skelbiant paraiškų konkursą.  

 

Pagrindimas 

Šis Komisijos pasiūlymas yra grynai planinės ekonomikos pobūdžio ir yra nesuderinamas su 
liberalizuota elektros energijos vidaus rinka.  
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