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Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos Elektros energetikos naujos redakcijos 
įstatymo projektui XIP-2656 
 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
naujos redakcijos įstatymo projektą XIP-2656 ir teikia pastabas. 
 

1. Dėl Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo (18 straipsnis) 

Pagal ES 3-iojo energetikos paketo nuostatas (ir pagal vyravusią įstatyminę praktiką Lietuvoje) elektros 
energijos gamyba yra veikla, paremta konkurencija tarp gamintojų. Konkurencija tarp gamintojų yra 
neatsiejama nuo galimybės rinkoje atsirasti naujiems gamintojams. Todėl tinkama valstybės politika 
elektros energijos gamybos srityje neturėtų sudaryti dirbtinių kliūčių atsirasti naujiems gamybos 
pajėgumams. Tačiau visi 18 straipsnio 2 dalies punktai iš esmės sudaro galimybes riboti naujų elektros 
energijos pajėgumų atsiradimą. 
 
Įstatymo projekto 18 straipsnis reglamentuoja leidimų elektros energijos gamybai išdavimą.18 
straipsnio 2 dalyje suformuluotus leidimų išdavimo principus reikia keisti taip, kad leidimai būtų 
išduodami visiems, pateikusiems prašymą, nebent leidimo prašytojas netenkina įstatyme keliamų 
kriterijų ekonominei veiklai vykdyti.  
 
Toks pakeitimas išlaikytų saugumo, patikimumo, aplinkosaugos, statybos ir kitus reikalavimus ir, tuo 
pat metu, sumažintų galimybes neišduoti leidimo. Kitaip tariant, reguliavimo našta gultų ne vien ant 
investuotojų, bet ir valstybės institucijų, užtikrinančių saugumo, patikimumo, aplinkosaugos ir kt. 
reikalavimų laikymąsi. Toks reguliacinės naštos pasidalinimas tarp investuotojų ir valstybės institucijų 
sumažintų leidimo neišdavimo galimybes, padidintų paskatas investuoti, o kartu ir konkurenciją tarp 
gamintojų. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad įstatymo projekto 18 straipsnio 2 dalis remiasi Direktyvos 2009/72/EB 7 
straipsnio 2 dalimi1. Tačiau minėtas Direktyvos straipsnis leidžia įvairių straipsnio formuluočių. Kitaip 
tariant Leidimų išdavimo kriterijus galima formuluoti ir per teigimą (pvz., „Leidimas išduodamas, 
nebent yra neatitinkama reikalavimams) ir per neigimą (pvz., „Leidimas neišduodamas, nebent yra 
atitinkama reikalavimams“). Todėl LLRI siūloma 18 straipsnio 2 dalies formuluotė irgi yra galima pagal 
aukščiau minėtą Direktyvos straipsnį. 
 
 

                                                 
1 2. Valstybės narės nustato kriterijus, kuriais remiantis išduodami leidimai statyti elektros energijos gamybos pajėgumus jų 
teritorijoje. Valstybės narės, nustatydamos atitinkamus kriterijus, atsižvelgia į:  
a) elektros energijos sistemos, įrenginių ir susijusios įrangos saugą ir saugumą; b) visuomenės sveikatos apsaugą ir saugą; c) 
aplinkos apsaugą; d) žemės naudojimą ir statybos vietos parinkimą; e) valstybės žemės panaudojimą; f) energijos vartojimo 
efektyvumą; g) pirminių išteklių pobūdį; h) tam tikras pareiškėjo savybes, tokias kaip techniniai, ekonominiai ir finansiniai 
pajėgumai; i) atitiktį pagal 3 straipsnį patvirtintoms priemonėms; j) gamybos pajėgumų dalį, norint pasiekti bendrą 
Bendrijos tikslą, kad 2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis sudarytų bent 20 % Bendrijos bendro galutinio 
energijos suvartojimo, kaip nurodyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją; k) gamybos pajėgumų dalį siekiant sumažinti išlakas. 
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Siūlome 18 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip: 
 
„2. Leidimai išduodami visiems asmenims, pateikusiems Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos 
formos prašymą ir reikalaujamus dokumentus, parodančius, kaip jų vykdoma veikla atitiks šias sąlygas, 
nebent yra pagrįstų priežasčių manyti, kad: 
1) elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi įranga bus nebus saugi bei patikima, taip pat neturės 
turės neigiamos įtakos elektros tinklams, prie kurių šie įrenginiai prijungti; 
2) nekenks kenks žmonių sveikatai, jų turtui ir gyvenamajai aplinkai; 
3) atitiks neatitiks aplinkos apsaugos reikalavimus reikalavimų; 
4) atitiks neatitiks žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimus reikalavimų; 
5) atitiks neatitiks energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus reikalavimų; 
6) atitiks neatitiks pareiškėjo technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą pajėgumo; 
7) atitiks neatitiks viešuosius interesus viešųjų interesų elektros energetikos sektoriuje; 
8) atitiks neatitiks vartojamo kuro parinkimo reikalavimus reikalavimų. 
 

2. Dėl vartotojų prisijungimo prie perdavimo tinklo 

Pagal įstatymo projekto 20 straipsnio 3 dalies redakciją elektros energijos vartotojų įrenginiai gali būti 
prijungiami prie perdavimo tinklų tik tokiais atvejais, kai skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių 
arba eksploatacijos reikalavimų atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų gamintojo ar vartotojo įrenginius, 
esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje. Kitaip tariant, vartotojas 
prisijungti prie perdavimo tinklo gali tik tada, jei jam neleidžiama prisijungti prie skirstymo tinklo. 
 
Tai reiškia, kad skirstomiesiems tinklams yra suteikiama galia nuspręsti, ar vartotojas gali jungtis prie perdavimo 
tinklo. Taigi įstatymo projektas suteikia monopolines teises vienam rinkos dalyviui kitų rinkos dalyvių atžvilgiu. 
 
Tokiu būdu skirstomųjų tinklų operatorius nusprendžia, leisti ar neleisti atsirasti konkuruojančiam būdui 
apsirūpinti elektros energija. Taip skirstomųjų tinklų operatorius ne tik įgauna teisę varžyti kito ūkio subjekto 
veiklos laisvę, bet ir įgyja galimybes riboti potencialią konkurenciją apsirūpinimo elektros energija srityje. Tokia 
nuostata yra nepateisinama konkurencijos laisvės, ūkinės veiklos laisvės požiūriu ir yra keistina. 
 
Svarbu, kad vartotojas ar gamintojas besijungiantis prie perdavimo tinklo apmokėtų visas tiesiogiai su 
prijungimu susijusias išlaidas, o prisijungimas nebūtų subsidijuojamas. Antraip prisijungimo subsidijavimas gali 
nepagrįstai didinti perdavimo veiklos išlaidas. Tačiau jei vartotojas apmoka visas su prisijungimu susijusias 
išlaidas, tai reiškia, kad jo prisijungimas nedidina išlaidų kitiems vartotojams, ir nėra pagrįstų priežasčių varžyti 
ūkio subjekto veiklos laisvę. 
 
Prisijungimas prie perdavimo tinklų gali sumažinti išlaidas elektros energijai stambiems vartotojams, taip 
padidinti jų konkurencingumą ir turėti teigiamą ekonominį poveikį šalies ūkiui.  
 
Siūlome 20 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: 
 
„3. Elektros energijos vartotojų įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų tik tokiais 
atvejais, kai jei skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų 
atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų gamintojo ar vartotojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų 
operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje. Taip pat elektros energijos vartotojų 
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įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų, jei tokiam prijungimui neprieštarauja 
perdavimo tinklus valdantis organas, o vartotojas apmoka prijungimo išlaidas“. 
 
 

3. Dėl tiesioginių linijų (68 straipsnis) 

Direktyvos 34 straipsnio 1 dalis2 teigia, kad valstybės narės turi imtis visų priemonių, kurios leistų 
gamintojams ir tiekėjams aprūpinti vartotojus energija per tiesiogine liniją. Tuo tarpu Įstatymo projekto 
68 straipsnis atvirkščiai – sudaro kliūtis vartotojams apsirūpinti energija naudojantis tiesioginėmis 
linijomis. 
 
3.1. Dėl 68 straipsnio 4 dalies. Pagal 68 straipsnio 4 dalį leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik 
tokiu atveju, jei kiti ūkio subjektai, t.y. skirstymo ar perdavimo tinklo operatoriai neleidžia naudotis jų 
tinklais. Tai reiškia, kad skirstymo ar perdavimo tinklo operatoriai įgauna teisę neleisti kitiems ūkio 
subjektams investuoti į jiems reikalingą infrastruktūrą – tiesiogines linijas. 
 
Pažymėtina, kad tiesioginę liniją šiuo atveju reikėtų laikyti pakaitalu / konkurentu perdavimo ar 
skirstymo tinklui. Tokiu būdu 68 straipsnio 4 dalimi perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriams 
suteikta teisė tiesiogiai ir nevienareikšmiškai riboti konkurentų atsiradimą. Ši nuostata gali prieštarauti 
LR Konstitucijos 46 straipsniui („Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos 
konkurencijos laisvę.“)  
 
Norime atkreipti dėmesį, kad leidimas tiesti tiesioginę liniją neprivalo didinti skirstymo ar perdavimo 
kainos vartotojams. Prieš siūlymus lanksčiau išduoti leidimus tiesti tiesiogines linijas naudojamas 
argumentas, neva tokia iniciatyva padidintų galutinę energijos kainą vartotojams. Šis argumentas 
remiasi logika, kad jei dalis vartotojų nebesinaudotų skirstymo tinklo paslaugomis (nes investuotų į 
tiesiogines linijas), skirstymo tinklo kaštai (ypač pastovieji) tektų mažesniam vartotojų skaičiui. 
 
Tačiau, jei į tiesioginę liniją investuotų naujas vartotojas, tai neįtakotų esamų sistemos kaštų ir 
galutinės kainos vartotojams. Naujas vartotojas ir nauja tiesioginė linija nekeistų skirstomojo tinklo 
naudotojų skaičiaus, o taigi ir nedidintų skirstomojo tinklo kaštų tenkančių vienam vartotojui. 
 
Jei į tiesioginę liniją spręstų investuoti vartotojas, kuris naudojasi skirstomųjų tinklų paslaugomis, tai 
reikštų, kad tiesioginė linija yra daug efektyvesnis būdas apsirūpinti energija, net atsižvelgus į linijos 
pastatymo kaštus. Tokiu būdu draudimas investuoti į tiesioginę liniją yra akivaizdus asmens ūkinės 
veiklos laisvės suvaržymas, kuris negali būti pateisintas visuomenės gerovės ar viešojo intereso 
argumentais. 
 
Siūlome atsisakyti 68 straipsnio 4 dalies.  
 
                                                 
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, sudarančių sąlygas: 
a) visiems jų teritorijoje įsisteigusiems elektros energijos gamintojams ir elektros energijos tiekimo įmonėms aprūpinti 
elektros energija naudojant tiesioginę liniją jų pačių patalpas, pavaldžiąsias įmones ir reikalavimus atitinkančius vartotojus; 
ir 
b) visiems jų teritorijoje esantiems reikalavimus atitinkantiems vartotojams gauti iš gamintojo ir tiekimo įmonių elektros 
energiją naudojant tiesioginę liniją 
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3.2. Dėl 68 straipsnio 5 dalies. 68 straipsnio 5 dalis teigia, kad leidimas tiesti tiesioginę liniją 
išduodamas tik suderinus su tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų elektros tinklų prijungti gamintojo 
ir (ar) vartotojo elektros įrenginiai, tiesioginės linijos techninės konstrukcijos ir eksploatavimo 
reikalavimus, siekiant užtikrinti elektros energetikos sistemos suderinamumą ir vientisumą. 
 
Tiesioginės linijos derinimo procedūra tinklų operatoriaus gali būti naudojama kaip priemonė neleisti 
atsirasti tiesioginei linijai ir turi būti traktuojama kaip ūkio subjekto veiklos laisvės suvaržymas. Dar 
daugiau, teisė suvaržyti ūkinio subjekto veiklos laisvę yra suteikta tinklo operatoriui. Todėl įstatymą 
reikia papildyti dalimi, kuri neleistų tinklų operatoriui piktnaudžiauti įstatymo suteikta galia kitų ūkio 
subjektų atžvilgiu. 
 
Pagal tiesioginės linijos apibrėžimą tiesioginė linija gali būti neprijungta prie tinklo operatoriaus 
valdomų tinklų. Tokiu atveju nėra tikslo techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimų derinti 
su tinklų operatoriumi. Todėl šią situaciją ir galimybę reikia numatyti įstatyme. 
 
Siūlome atsisakyti 68 straipsnio 5 dalies arba ją išdėstyti taip: 
 
„Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik suderinus su tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų 
elektros tinklų prijungti gamintojo ir (ar) vartotojo elektros įrenginiai, tiesioginės linijos techninės 
konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimus, siekiant užtikrinti elektros energetikos sistemos 
suderinamumą ir vientisumą. Tinklų operatoriaus techninės konstrukcijos ir eksploatavimo 
reikalavimai turi būti pagrįsti ir nediskriminaciniai. Tais atvejais, kai tiesioginė linija nėra 
prijungta prie tinklų operatoriaus valdomų elektros energijos tinklų, tiesioginės linijos tiesėjas 
neprivalo derinti techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimų su tinklo operatoriumi.“ 
 
3.3. Dėl 68 straipsnio 6 dalies. Tarnyba gali atsisakyti išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją, jei jį 
išdavus būtų pažeidžiami šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyti elektros energetikos sektoriaus veiklos 
reguliavimo bendrieji principai.  
 
Tokiu būdu 68 straipsnio 6 dalis, suteikdama Tarnybai teisę atsisakyti išduoti leidimą tiesti tiesioginę 
liniją, suteikia Tarnybai teisę reguliuoti ūkio subjekto vidaus reikalus, t.y. kaip ūkio subjektas aprūpina 
energija savo įmonės objektus. Toks reguliavimas peržengia Tarnybos įgaliojimų ribas ir nepagrįstai 
varžo ūkio subjektų veiklos laisvę.  
 
Pažymėtina, kad direktyvos 34 straipsnio 5 dalis suteikia valstybėms teisę neišduoti leidimo tiesti 
tiesioginę liniją, jei būtų pažeistos Direktyvos 3 straipsnio („Įpareigojimai teikti viešąsias paslaugas ir 
vartotojų apsauga“) nuostatos. Įstatymo projekto 68 straipsnio 6 dalies suteikia teisę Tarnybai neišduoti 
leidimo, jei būtų pažeidžiamos įstatymo projekto 4 straipsnio („Elektros energetikos sektoriaus veiklos 
reguliavimo bendrieji principai“) nuostatos. Kadangi Direktyvos 3 straipsnis skiriasi nuo įstatymo 
projekto 4 straipsnio, negalima teigti, kad įstatymo projekto 4 straipsnis yra Direktyvos 3 straipsnio 
perkėlimas. Tai reiškia, kad įstatymo projekto 68 straipsnio 6 dalyje Tarnybai suteikta teisė atsisakyti 
išduoti leidimą tiesti tiesioginei linijai negali būti pagrįsta Direktyvos 2009/72/EB nuostatomis. 
 
Siūlome atsisakyti 68 straipsnio 6 dalies. 
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4. Dėl konkurencijos priežiūros Elektros energetikos sektoriuje (63-66 straipsniai) 

Įstatymo projektas siūlo netinkamą ir neproporcingą sankciją 
Kainų reguliavimas yra netinkama sankcija didelę įtaką turinčiam rinkos dalyviui. Jei reguliuojama 
kaina bus nustatyta mažesnė, nei didelę įtaką turintis rinkos dalyvis taikė iki sankcijos įvedimo, tuomet 
rinkos dalyviui bus sudaromos papildomos galimybės išplėsti savo turimą rinkos dalį. Ir atvirkščiai, jei 
reguliuojama kaina bus aukštesnė nei didelę įtaką turintis rinkos dalyvis taikė iki reguliuojamos kainos 
įvedimo, tai tik padidins rinkos dalyvio gaunamą pelną.  
 
Pažymėtina, kad pagal Konkurencijos įstatymą sankcijos už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi 
yra bauda ir reikalavimas nutraukti nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Tuo tarpu pagal Elektros 
energetikos įstatymo projektą yra numatytas kainų reguliavimas. 
 
Kainų reguliavimo sankcija sukuria galimybę reguliuoti kainas ne tik perdavimo ir skirstymo veiklomis 
užsiimantiems ūkio subjektams bet ir elektros energijos gamintojams ar pardavėjams 
(nepriklausomiems tiekėjams). Tokia nuostata iš esmės prieštarauja anksčiau galiojusioms nuostatoms, 
kad elektros gamyba ir tiekimas yra konkurencinės veiklos. Nepriklausomų tiekėjų kainos reguliavimas 
reiškia, kad Lietuvos elektros energetikos sektoriuje gali apskritai nebelikti kainų, nustatomų rinkos 
sąlygomis. Toks žingsnis yra priešingas atliktoms pertvarkoms, pvz., elektros energijos biržos 
sukūrimui, laisvųjų vartotojų skaičiaus išplėtimui. 
 
Įstatymo projektas sudaro sąlygas diskriminuoti tam tikrus nepriklausomus tiekėjus 
Įstatyme nurodyti atvejai, kuo vadovaudamasi Tarnyba gali koreguoti nustatytą reguliuojamą kainą: 
strateginių projektų įgyvendinimas, energetinės nepriklausomybės didinimas ir kt. (66 straipsnio 5 
dalis). Tai tik iliustruoja reguliuojamos kainos netinkamumą konkurencijos priežiūrai. Jei 
konkurencijos priežiūros tikslas yra sąlygų, užkertančių kelią asmenims piktnaudžiauti savo įtaka 
rinkoje, sukūrimas (kaip teigiama 63 straipsnio 1 dalyje), tuomet nėra tikslinga reguliuojamą kainą 
koreguoti pagal tai, kiek rinkos žaidėjo veikla atitinka valstybės išsikeltus tikslus. 
 
66 straipsnio 5 dalis sudaro sąlygas tam tikriems nepriklausomiems tiekėjams, kurie bus pripažinti 
turinčiais didelę įtaką rinkoje, taikyti diskriminacinę reguliuojamą kainą, palyginti su kitais 
nepriklausomais tiekėjais. Vadovaujantis 66 straipsnio nuostatomis, individualiems nepriklausomiems 
tiekėjams yra įmanoma nustatyti tokias reguliuojamas kainas, kad šie nebegalėtų konkuruoti rinkoje.  
 
Dar daugiau, 66 straipsnio 7 dalis sudaro galimybę nustatyti laikiną reguliuojamą kainą 
nepriklausomam tiekėjui apskritai neatsižvelgiant į patiriamas sąnaudas. Tai reiškia, kad nepriklausomi 
tiekėjai dėl kainų reguliavimo gali patirti nuostolių. 
 
Nepriklausomų tiekėjų kainų reguliavimas gali turėti neigiamų pasekmių vartotojams 
Kainų reguliavimas (t.y. kuomet tarnyba pakeistų kainą) pažeistų tiekimo sutartis sudarytas tarp 
nepriklausomo tiekėjo ir vartotojo ir taip pakenktų abiems rinkos dalyviams. 
  
Didelę įtaką turinčio nepriklausomo tiekėjo kainos reguliavimas gali užkirsti kelią į rinką patekti 
importuojamai energijai, ypač jei Tarnyba priimtų sprendimą, kad nepriklausomas tiekėjas kainų 
nepagrindė sąnaudomis (net jei vartotojams nepriklausomo tiekėjo kaina yra priimtina). Tokiu būdu yra 
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sudaromos sąlygos riboti net ir pigesnės elektros energijos importą, kas iš esmės prieštarautų vartotojų 
interesams. 
 
Siūlome: įtraukti nuostatą, kad didelę įtaką turintiems nepriklausomiems tiekėjams taikomos 
Konkurencijos įstatyme numatytos nuostatos dėl draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. 
 
Siūlymų santrauka 

1. Siūlome 18 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip: 
„2. Leidimai išduodami visiems asmenims, pateikusiems Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos 
formos prašymą ir reikalaujamus dokumentus, parodančius, kaip jų vykdoma veikla atitiks šias sąlygas, 
nebent yra pagrįstų priežasčių manyti, kad: 
1) elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi įranga bus nebus saugi bei patikima, taip pat neturės 
turės neigiamos įtakos elektros tinklams, prie kurių šie įrenginiai prijungti; 
2) nekenks kenks žmonių sveikatai, jų turtui ir gyvenamajai aplinkai; 
3) atitiks neatitiks aplinkos apsaugos reikalavimus reikalavimų; 
4) atitiks neatitiks žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimus reikalavimų; 
5) atitiks neatitiks energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus reikalavimų; 
6) atitiks neatitiks pareiškėjo technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą pajėgumo; 
7) atitiks neatitiks viešuosius interesus viešųjų interesų elektros energetikos sektoriuje; 
8) atitiks neatitiks vartojamo kuro parinkimo reikalavimus reikalavimų. 
 
2. Siūlome 20 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: 
„3. Elektros energijos vartotojų įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų tik tokiais 
atvejais, kai jei skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų 
atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų gamintojo ar vartotojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų 
operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje. Taip pat elektros energijos vartotojų 
įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų, jei tokiam prijungimui neprieštarauja 
perdavimo tinklus valdantis organas, o vartotojas apmoka prijungimo išlaidas“. 
 
3.1. Siūlome atsisakyti 68 straipsnio 4 dalies.  
 
3.2. Siūlome atsisakyti 68 straipsnio 5 dalies arba ją išdėstyti taip: 
 
„Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik suderinus su tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų 
elektros tinklų prijungti gamintojo ir (ar) vartotojo elektros įrenginiai, tiesioginės linijos techninės 
konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimus, siekiant užtikrinti elektros energetikos sistemos 
suderinamumą ir vientisumą. Tinklų operatoriaus techninės konstrukcijos ir eksploatavimo 
reikalavimai turi būti pagrįsti ir nediskriminaciniai. Tais atvejais, kai tiesioginė linija nėra 
prijungta prie tinklų operatoriaus valdomų elektros energijos tinklų, tiesioginės linijos tiesėjas 
neprivalo derinti techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimų su tinklo operatoriumi.“ 
 
3.3. Siūlome atsisakyti 68 straipsnio 6 dalies. 
 
4. Siūlome: įtraukti nuostatą, kad didelę įtaką turintiems nepriklausomiems tiekėjams taikomos 
Konkurencijos įstatyme numatytos nuostatos dėl draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. 


