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Teisės reikalų komitetas 
 

15.4.2016 

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema:  Austrijos Respublikos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo 

priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Austrijos Respublikos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto 

pasiūlymo dėl reglamento. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 



 

PE580.749v01-00 2/4 NP\1092232LT.doc 

LT 

PRIEDAS 

15/SB-BR/2016 

P AGRĮSTA NUOMONĖ  
 

pagal Austrijos Respublikos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 

23g straipsnio 1 dalį ir Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymo 6 straipsnį 

Bundesrato ES reikalų komitetas 

 

2016 m. kovo 30 d. 

 

COM(2016) 0053 final 

 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 

keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių 

energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir 

panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES 

 

ir 

 

COM(2016) 0052 final 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo 

užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 

 

 

A. Pagrįsta nuomonė 

 

Minėtas pasiūlymas nesuderinamas su subsidiarumo principu. 

 

B. Pagrindimas 

 

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, 

kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 

 

Komisija savo pasiūlymą grindžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

194 straipsniu, kuriame yra nuostatų dėl energijos tiekimo saugumo Sąjungoje užtikrinimo 

priemonių. Planuojamoms priemonėms (kurios, lyginant su naikinamu reglamentu, yra tik iš 

dalies naujos) Komisija pasirenka reglamentą. 

 

Iš esmės negalima prieštarauti dėl to, kad energijos tiekimo saugumo tolesnio gerinimo 

priemonių ir ateityje būtų imamasi Sąjungos lygmeniu, ypač atsižvelgiant į tai, kad tokiu 

būdu galima šalinti energijos tiekimo saugumui trukdančius skirtumus tarp įvairių valstybių 

narių procedūrų. Tokį būdą Europos Sąjunga pasirinko dar 2010 m., priėmusi Reglamentą 

(ES) Nr. 994/2010 dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo 

panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB. Taigi, neprieštaraujama dėl to, kad į naują 

pasiūlymą dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių perkeliamos atskiros 

Reglamento (ES) Nr. 994/2010 priemonės. 
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Tačiau projekte numatyta ir naujovių. Pagal pasiūlymo 3 straipsnį valstybės narės turi 

bendradarbiauti atremdamos tiekimo krizę. Šiam tikslui Komisija nustato keletą regionų, 

susidedančių iš keletos valstybių narių. Regionų teritorinės sudėties nustatymo kriterijai 

išvardinti pasiūlymo 3 straipsnio 7 dalyje. Jei Komisija ateityje keistų regionų teritorinę 

sudėtį, ji tai turėtų daryti deleguotuoju aktu. Taigi, valstybės narės neturi teisės dalyvauti nei 

pirmą kartą nustatant regionų teritorinę sudėtį, nei ateityje ją keičiant. 

 

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, tokia nuostata yra nepriimtina, nes nustatant teritorinę 

regionų sudėtį kišamasi į valstybių narių suverenitetą. 

 

Toliau laikantis idėjos dėl regionų nustatymo siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimo 

saugumą, (taip pat) reikėtų visoje Sąjungoje taikomų vienodų kriterijų, tačiau būtina 

atsižvelgti ir į atitinkamas specialiąsias nuostatas dėl konkrečių regionų nustatymo principų 

valstybėse narėse. Tarp visoje Sąjungoje galiosiančių atrankos kriterijų nurodytini esami 

perdavimo pajėgumai ir palyginamas trečiojo gamtinių dujų vidaus rinkos dokumentų 

rinkinio įgyvendinimo mastas susijusiose valstybėse narėse. 

 

Tokie regionai turėtų būti sudaromi būtinai turint susijusių valstybių narių sutikimą. Aiškiai 

nesutinkama su nuostata Komisijai deleguotuoju aktu perduoti šį įgaliojimą. Be to, 

pasiūlytam deleguotajam aktui trūksta reikalingo konkretumo, nes pasiūlymo dėl reglamento 

18 straipsnyje, kuriame konkrečiau apibrėžiamas įgaliojimų delegavimas, nėra nuorodos į 

3 straipsnio 7 dalį. 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius 

valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones 

mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES 

 

Šio sprendimo teisinis pagrindas – taip pat SESV 194 straipsnis. Komisijos manymu, būtina 

ją informuoti apie valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos sutartis prieš jas sudarant. 

Esminis sprendimo aspektas – Komisijos atliekamas tokių sutarties projektų ex ante 

vertinimas. Tačiau įmonių susitarimai taip nevertinami. 

 

Nustačius prievolę pranešti apie visus tarpvalstybinius energetikos susitarimus su 

trečiosiomis šalimis gali būti kišamasi į valstybių narių suverenitetą: pasiūlymo dėl 

sprendimo 5 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad valstybė narė nepasirašo, neratifikuoja 

tarpvyriausybinio susitarimo projekto arba esamo tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo ir 

jiems nepritaria, kol Komisija pagal 1 dalį jos neinformuoja apie savo abejones, kol 

nepateikia savo nuomonės pagal 2 dalį arba, kol nepraeina 1 dalyje ar 2 dalyje nurodyti 

laikotarpiai. Pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą, atitinkama valstybė 

narė kuo labiau atsižvelgia į 2 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę. 

 

Iš esmės, siekiant išvengti galimų teisinių problemų jau derybų metu, Europos Komisijos 

įtraukimas ankstyvuoju etapu gali būti naudingas. Svarbu užtikrinti tai, kad teisė pateikti 

nuomonę būtų apribota teisiniais aspektais. Abejonių kyla dėl pasiūlyto esminio sprendimo 

taikymo išplėtimo teisiškai neprivalomoms priemonėms, kadangi tokiu būdu itin didėja 

biurokratijos mastas. 

 

Pasiūlymo dėl sprendimo 5 straipsnis labiau atitiktų pirminę Sąjungos teisę ir proporcingumo 
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principo požiūriu, jei Komisijos teisė įsikišti būtų apribota tuo, kad ji teisinę nuomonę dėl 

konkretaus energetikos susitarimo suderinamumo su galiojančiais veikiančios energijos 

vidaus rinkos teisės aktais (įskaitant konkurencijos teisę) praneštų atitinkamai valstybei narei. 


