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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Austrijas Federālās padomes pamatots atzinums par minēto regulas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

15/SB-BR/2016 

P AMATOTS ATZINUMS  
 

ko saskaņā ar Austrijas Konstitūcijas 23.g panta 1. punktu saistībā ar 6. pantu 

2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 

Austrijas Federālās padomes ES komiteja pieņēma 

 

2016. gada 30. martā 

 

COM(2016)0053 final 

 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par informācijas apmaiņas 

mehānisma izveidi sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp 

dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un par Lēmuma Nr. 994/2012/ES 

atcelšanu 

 

un 

 

COM(2016)0052 final   

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 

 

A. Pamatots atzinums 

 

Priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

 

B. Pamatojums 

 

Priekšlikums regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un 

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 994/2010 

 

Komisijas priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. pants, 

kas paredz pasākumus, ar kuriem nodrošina energoapgādes drošību Savienībā. Kā plānoto 

(salīdzinājumā ar atceļamo regulu tikai daļēji jauno) pasākumu īstenošanas instrumentu tā 

izvēlējusies regulu.  

 

Kopumā nekas nav iebilstams pret nodomu pasākumus energoapgādes drošības uzlabošanai 

arī turpmāk pieņemt Savienības līmenī, jo īpaši tāpēc, ka tādā veidā varētu novērst pārrobežu 

procedūru atšķirības dažādās dalībvalstīs, kas traucē energoapgādes drošību. Šādu ceļu 

Eiropas Savienība izvēlējās jau 2010. gadā, kad tika pieņemta Regula (ES) Nr. 994/2010 par 

gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK 

atcelšanu. Tādēļ  nav pretenziju attiecībā uz to, ka atsevišķi Regulas (ES) Nr. 994/2010 

pasākumi tiek ieviesti arī jaunajā priekšlikumā regulai par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem.   

 

Tomēr priekšlikumā iekļauti arī jauninājumi. Priekšlikuma 3. pants paredz dalībvalstu 
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sadarbību piegādes krīžu novēršanas jomā. Šajā sakarībā Komisija ir noteikusi vairākus 

reģionus, kuri sastāv no vairākām dalībvalstīm. Priekšlikuma 3. panta 7. punktā ir uzskaitīti 

reģionu veidošanas kritēriji. Turpmākas izmaiņas reģionu sastāvā būs jāveic Komisijai, 

pamatojoties uz deleģētu aktu. Tādā veidā dalībvalstīm nav tiesību piedalīties ne sākotnējā, 

ne turpmākajā reģionu iedalījuma noteikšanā.  

 

Priekšlikums būtu skaidri jānoraida tā neatbilstības subsidiaritātes principam dēļ, jo, veidojot 

reģionus, netiek ievērots dalībvalstu suverenitātes princips. 

 

Ja turpina īstenot ideju par reģionu veidošanu gāzes piegādes drošības nodrošināšanai, būtu 

vajadzīgi (ne vien) Savienības mēroga kritēriji, bet saistībā ar attiecīgo reģionu veidošanu 

būtu jāņem vērā arī pēc būtības svarīgas nostājas dalībvalstīs. Par Savienības mēroga 

kritērijiem varētu uzskatīt esošo cauruļvadu sistēmu jaudu un gāzes iekšējā tirgus „trešās 

tiesību aktu paketes“ īstenošanas pakāpi attiecīgajās dalībvalstīs. 

 

Šādu reģionu veidošanai arī vajadzētu notikt tikai ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu, tādēļ 

šādas kompetences nodošana Komisijai ar deleģētu aktu tiek skaidri noraidīta. Turklāt 

ierosinātajā deleģētajā aktā trūkst vajadzīgās noteiktības, jo regulas priekšlikuma 18. pantā, 

kurā precizēta deleģēšanas īstenošana, 3. panta 7. punkts netiek minēts. 

 

Priekšlikums lēmumam par informācijas apmaiņas mehānisma izveidi sakarā ar starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un 

par Lēmuma Nr. 994/2012/ES atcelšanu 

 

Arī šī lēmuma pamatā ir LESD 194. pants. Komisija uzskata, ka dalībvalstīm tā jāinformē par 

nolīgumiem, kurus tās gatavojas noslēgt ar trešām valstīm enerģētikas jomā. Lēmuma 

galvenais punkts paredz, ka Komisija veic šādu nolīgumu projektu ex ante pārbaudi. Tomēr 

tas nedrīkst skart vienošanās starp uzņēmumiem. 

 

Nosakot pienākumu dalībvalstīm ziņot par visiem starpvaldību nolīgumiem ar trešām valstīm 

enerģētikas jomā, var tikt pārkāpta dalībvalstu suverenitāte. Lēmuma priekšlikuma 5. panta 

4. punkts paredz, ka dalībvalsts neparaksta, neratificē un neapstiprina starpvaldību nolīguma 

vai pastāvoša starpvaldību nolīguma grozījumu projektu līdz brīdim, kad Komisija informē 

dalībvalsti par šaubām saskaņā ar 1. punktu vai, attiecīgā gadījumā, sniedz atzinumu saskaņā 

ar 2. punktu, vai līdz brīdim, kad notecējis termiņš, kas minēts 1. un 2. punktā. Parakstot un 

ratificējot starpvaldību nolīgumu, attiecīgā dalībvalsts maksimāli ņem vērā Komisijas 

atzinumu. 

 

Savlaicīgai Komisijas iesaistīšanai kopumā var būt pozitīva ietekme, jo tādā veidā juridiskas 

problēmas var novērst jau sarunu procesā. Svarīgi ir tas, lai tiesības sniegt atzinumu joprojām 

attiektos tikai uz juridiskiem aspektiem. Šaubas rada ierosinātā lēmuma vispārējā 

paplašināšana attiecībā uz nesaistošiem instrumentiem enerģētikas jomā, jo tas galvenokārt 

rada papildu birokrātiju. 

 

Ja Komisijas iejaukšanās aprobežotos ar to, ka tā attiecīgajai dalībvalstij dara zināmu savu 

juridisko nostāju par  konkrēta nolīguma enerģētikas jomā atbilstību tiesību aktiem 

enerģētikas iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai (tostarp saistībā ar konkurences tiesībām), 

arī no proporcionalitātes viedokļa lēmuma priekšlikuma 5. pantu varētu labāk saskaņot ar 

Savienības primārajiem tiesību aktiem. 


