
APVALAUS STALO DISKUSIJA 

„Užbaigiant ES energijos vidaus rinkos kūrimą iki 2014 m.: 

Lietuvos atvejis“ 

 

2013 m. vasario 7 d. 

http://www.regula.lt/


Ką naujo pasiūlė reguliavimo paketas 

2011 m. kovą  

• Aukštesnius vartotojų apsaugos reikalavimus ir viešųjų paslaugų 

įpareigojimus; 

• Struktūrinį perdavimo veiklos atskyrimą nuo gamybos/tiekimo 

vertikaliai integruotose kompanijose: 

 Įgyvendintas efektyvus atskyrimas; 

• Daugiau įgaliojimų ir savarankiškumo nacionaliniams energetikos 

reguliuotojams; 

• Naujas priemones rinkų ir tinklų valdymo taisyklių 

harmonizavimui Europos lygiu; 

• Naują institucinę sąrangą: ACER ir elektros bei dujų ENTSO 

http://www.regula.lt/


CEER metinė konferencija 2013-01-29 

Europos Komisijos Energetikos komisaras Günther Oettinger: 

• Energijos rinka per pastaruosius penkerius metus tapo 

dinamiškesnė.  

• Tačiau reikia ne tik perkelti direktyvų nuostatas į nacionalinę 

teisę, reikia tas nuostatas praktiškai įgyvendinti.  

 

Europos Komisijos Energetikos GD Vidaus rinkos skyriaus vadovė 

Inge Bernaerts: 

• Vidaus rinkos komunikatas rodo, kad rinkų dinamika auga.  

• III-ias energetikos paketas atveda arklį prie vandens, bet 

savaime nepriverčia atsigerti. Gerti verčia rinkos dinamika ir 

pačios rinkos keitimasis. 

http://www.regula.lt/


Ką reikia praktiškai įgyvendinti, kad 

rinka keistųsi?  

Tinklų kodeksai – nauja III paketo priemonė rinkų ir tinklų valdymo 

taisyklių harmonizavimui Europos lygiu: 

• Harmonizuojamos nacionalinės prieigos prie tinklų taisyklės; 

• Buvusių atskirų rinkų integracija; 

• Tikslai pakankamai ambicingi; 

• Siekiama daugiau nei paprasto bendro vardiklio; 

• Nacionalinėms sistemoms neišvengiamai reikės prisitaikyti; 

• Valstybėms narėms pasiūlomas aktyvaus dalyvavimo rinkos kūrime 

mechanizmas vietoje bandymų klausimus spręsti nacionaliniu 

lygiu. 

http://www.regula.lt/


Ką reikia praktiškai įgyvendinti, kad 

rinka keistųsi?  

* Energijos vidaus rinkos komunikato 1 priedas. Europos veiksmų planas 

http://www.regula.lt/


Nauja institucinė sąranga: ACER  

• ACER Reguliuotojų 

valdybą sudaro: 

reguliavimo institucijų 

vyresniųjų pareigūnų 

lygio atstovai, kaip 

nurodyta Direktyvos 

2009/72/EB 35 

straipsnio 1 dalyje ir 

Direktyvos 2009/73/EB 

39 straipsnio 1 dalyje. 

http://www.regula.lt/


Nauja institucinė sąranga: ACER  

ACER ir NRI priskirta specifinė atsakomybė įgyvendinant ir 

prižiūrint energijos vidaus rinkos taisyklių laikymąsi. Ji apima 

nuomonių dėl tinklų kodeksų teikimą ir jų laikymosi priežiūrą po 

įsigaliojimo.  

ACER Elektros darbo 
grupė 

ACER Dujų darbo 
grupė 

NRI NRI NRI NRI NRI NRI NRI NRI 

ACER Reguliuotojų 
valdyba 

ACER Direktorius 

http://www.regula.lt/


Tinklo kodekso rengimas 

ENTSO-E / ENTSO-G Europos Komisija Agentūra 

EK 
Bendros 

rekomendacijos 
rengimas (6 mėn./ gali 

būti pratęsta) 

Bendra rekomendacija 
EK 

EK 

Komitologija 

Teisiškai privalomas 
kodeksas 

Tinklo kodekso 
rengimas (12 mėn.) 

Tinklo kodekso projektas 

Agentūros 
nuomonė (3 

mėn.) 

http://www.regula.lt/


ACER (NRI) nuomonė dėl tinklo kodekso 

TK pateikimas 

Ar TK atitinka BR? 

Bendras 
įvertinimas 

Pagrįsta nuomonė  
(per 3 mėnesius) 

IR 

Besąlyginė 
rekomendacija 

Europos Komisijai 
priimti TK 

[su galimu 
papildomu laišku 

EK apie 
pakeitimus]   

 

Pagrįsta nuomonė, nurodanti 
neatitikimus su BR/pastabas ir 

siūlanti ENTSO sprendimo 
būdus (per  3 mėnesius) 

 

ENTSO 
nusprendžia TK 

teikti ACER 
pakartotinai 

Sąlyginė rekomendacija 
Europos Komisijai priimti 
TK su ACER pasiūlymais 

ENTSO 
atsisako TK 

teikti 
pakartotinai 

Peržiūrėtas TK 
atsižvelgia į VISAS 

ACER pastabas 

Peržiūrėtas TK 
atsižvelgia NE Į VISAS 

ACER pastabas 

Besąlyginė 
rekomendacija 

Europos Komisijai 
priimti TK 

TK rengimas 

TAIP 

NE 

Būtina 

nesutarimus 

išspręsti 

pradžioje 

http://www.regula.lt/


Ar tinklų kodeksų projektai atitinka 

bendrąsias gaires? 

Klausimas BR nuostata TK projektas Pastaba 

Apkrovų 
paskirstymas 

Reikalauja regioninio 
paskirstymo 
koordinavimo – 
neiškraipant rinkos. 

TSO nenumatyti įpareigojimai 
veikti bendrai. 

Neskatina koordinavimo 
progreso.  

Pralaidumų 
skaičiavimas - 
aprašymas 

TK turi būti aprašytas 
metodas 

Orientuotasi į procesą, bet ne į 
patį metodą. Nėra atspindėtas 
BG tikslas optimaliai išnaudoti 
perdavimo tinklą. 

Nukrypimas esminis, galintis 
įtvirtinti esamą situaciją ir 
neskatinti tobulėti. 

Kaštų 
padengimas 

Jokių nuostatų apie tai 
BG neturėjo. Pateikta 
nuoroda į pagrįstą 
nuomonę dėl 
Reikalavimų generavimui 
TK. 

Atsiradę nuostatos dėl pagrįstų 
kaštų proporcingo ir savalaikio 
padengimo. 

Gali riboti reguliuotojų 
veiksmus tarifų nustatymo 
procedūrose. 

Įgyvendinimas Kodeksas turi būti 
įgyvendintas 2014 m. 

Įvairių mechanizmų įtraukimas 
vėlesniu laikotarpiu, dėl jų 
nukeliama įsigaliojimo data.  

Energijos vidaus rinka veikti 
turi pradėti 2014 m. 

CACM Tinklo kodekso pavyzdys – identifikuoti bent 7 neatitikimai.  

http://www.regula.lt/


Sritis  
Vieša 

konsultacija 
Rekomend

acijų data 
Pateiktas TK 

Tinklų 

sujungimas 
Kov.-Geg. 2011 20.07. 2011 

RfG     13.07.2012 

DCC         01.2013 

HVDC      1Q 2014 

CACM Bal.-Birž. 2011 29.07. 2011 
CACM 27.09 2012 

FM           3Q 2013 

Sistemos 

valdymas 

Liep.-Rugs. 

2011 
2.12. 2011  

OS          1Q 2013  

OPS        1Q 2013 

LFCR      2Q 2013 

Balansavimas Bal.-Birž. 2012 18.09. 2012  BA           4Q 2013 

ACER (NRI) bendros rekomendacijos: 

elektra 

http://www.regula.lt/


Sritis 
Vieša 

konsultacija 
Rekomendacijų 

data 
Pateiktas TK 

CAM Kov.-Geg. 2011 03.08. 2011 

06.03.2012 

 

17.09.2012 

Balansavimas Bal.-Birž. 2011 18.10. 2011 26.10.2012 

Sąveikumas ir 

keitimasis 

duomenimis 

Kov.-Geg. 2012 26.07. 2011  3Q 2013 

Suderintos 

perdavimo 

tarifo taisyklės 

Rugs.-Lapk. 

2012 
1Q 2013 1Q 2014 

ACER (NRI) bendros rekomendacijos: 

dujos 

http://www.regula.lt/


ACER (NRI) nuomonės dėl elektros 

tinklų kodeksų  

Pateiktas TK ACER 
nuomonė 

Esama padėtis Tolimesni 
žingsniai 

Reikalavimai 
generatoriams 

2012 liepą 2012 spalį ENTSO-E rengia iš 
naujo 

Pateikimo laukiama 
2013 kovą 

CACM 2012 rugsėjį 2012 gruodį ACER ir ENTSO-E 
neformali diskusija 

ACER sąlyginė 
rekomendacija 

DCC 2013 sausį 2013 balandį Rengiama pagrįsta 
nuomonė 

Reguliuotojų 
valdyba turėtų 
tvirtinti kovą 

Eksploatavimo saugumo Laukiama kovą Birželį Apsikeista 
preliminariomis 
nuomonėmis su 
ENTSO-E 

Eksploatavimo planavimo Laukiama 
balandį 

Liepą ENTSO-E viešą 
konsultaciją baigė 
2013 m. sausį, 
keičiamasis 
preliminariomis 
nuomonėmis 

Kiti tinklų kodeksai taip pat rengiami. 

http://www.regula.lt/


• Pirmasis Tinklo kodeksas pasiekė Europos Komisijos Dujų 

komitetą 2013 m. sausį. 

• Balsavimas komitete numatomas balandžio mėnesį. 

• Galutinis Reglamento įsigaliojimas planuojamas 2013 m. antrą 

pusmetį.  

Komitologija  

http://www.regula.lt/


Vietoje išvadų 

• Harmonizuotų energijos vidaus rinkos taisyklių laikymosi priežiūra 

reguliuotojams nusimato tik metų pabaigoje; 

• Rengiant tinklo kodeksus dažniausiai išnaudojami maksimalūs 

įmanomi terminai: 

 Tiesiogiai nuo reguliuotojų priklauso tik maža dalis proceso sėkmės 

– reikalingas geras tarpusavio supratimas tarp reguliuotojų (ACER), 

Europos Komisijos, ENTSO-E / ENTSO-G; 

 Visos procedūros yra naujos ir nemažai laiko gaištama aiškinantis 

galimus vienokius ar kitokius sprendimus ir jų pasekmes: 

• Koks TK nukrypimas nuo BG laikytinas leistinu, o koks jau 

nebepriimtinas; 

• Ar vėlyvoje TK rengimo stadijoje dar galimas naujų elementų 

įtraukimas ACER‘yje;  

• Bendradarbiavimas tarp susijusių institucijų gerėja – galimi nuomonių 

išsiskyrimai vis dažniau išsiaiškinami ankstyvosiose tinklų kodeksų 

rengimo stadijose. 

http://www.regula.lt/


CEER metinė konferencija 2013-01-29 

CEER pirmininkas Lord Mogg konferencijoje paklausė Europos 

Komisijos Energetikos komisarą Günther Oettinger:  

 

„Jūsų vertinimu, ar energijos vidaus rinkos 2014 metais tikslas vis dar 

pasiekiamas“?  

 

„Reikalinga infrastruktūra, daugiau reguliavimo ir mažiau politikos“. 

Günther Oettinger 

http://www.regula.lt/


    

Ačiū! 

Vygantas Vaitkus 

 
vygantas.vaitkus@regula.lt 
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