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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.
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PRIEDAS

22/SB-BR/2017

P A G R Į S T A  N U O M O N Ė

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 komiteto priimta per 2017 m. gegužės 9 d. 

posėdį 

COM(2016)0861

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

A. Pagrįsta nuomonė

Minėtas pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo.

B. Pagrindimas

ES energetikos politikos srityje esama didelio prioriteto – tai vadinamasis energetikos 
sąjungos dokumentų rinkinys, parengtas Europos Komisijos. Europos Komisija šį rinkinį 
pateikė 2016 m. pabaigoje – 2017 m. pradžioje. Jį sudaro priemonių rinkinys, apimantis 
energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies padidinimo ir 
integravimo, ekologinio projektavimo, elektros energijos tiekimo saugumo, energetikos 
sąjungos valdymo, energijos rinkos taisyklių, aktyvaus vartotojų vaidmens ir energijos kainų 
sritis. Rinkinys buvo aptartas ir per 2017 m. vasario 27 d. Briuselyje vykusį energetikos 
ministrų susitikimą. Šiuos pasiūlymus reikia traktuoti kaip visumą; gavęs dokumentus, 
Bundesratas juos aptarė keliuose posėdžiuose. Šioje pagrįstoje nuomonėje aptariamas 
pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių. 

Pagal pasiūlymo dėl reglamento 13 straipsnio 3 dalį turi būti atlikta prekybos zonų peržiūra. 
Jei iki šiol buvo nustatyta, kad prekybos zonų konfigūracijos peržiūroje dalyvaujantys 
perdavimo sistemų operatoriai parengia metodiką, kuria remiamasi keičiant prekybos zonos 
konfigūraciją, ir šis sprendimas pateikiamas patvirtinti dalyvaujančioms valstybėms narėms ir 
dalyvaujančioms nacionalinėms reguliavimo institucijoms (žr. Reglamento (ES) 2015/1222, 
kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 32 straipsnio 4 dalį), 
dabar numatoma, kad taikomą metodiką ir alternatyvias svarstomas prekybos zonų 



NP\1130243LT.docx 3/3 PE606.280v01-00

LT

konfigūracijas tvirtins Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(ACER) (pasiūlymo dėl reglamento 13 straipsnio 3 dalis) ir kad sprendimą pakeisti arba 
išlaikyti prekybos zonų konfigūraciją priims nebe valstybės narės, o Europos Komisija 
(13 straipsnio 4 dalis). 

Toks visų pirma ACER agentūros (bet kartu ir Europos Komisijos) įgaliojimų išplėtimas 
subsidiarumo aspektu vertintinas kritiškai, juo labiau, kad atsižvelgiant į geresnį dalykinį 
vietos techninių sąlygų išmanymą ir geresnes regioninio pobūdžio žinias, įgytas vykdant 
dabartinę procedūrą, prekybos zonos konfigūraciją galima geriau nustatyti nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis. Be to, taikomos metodikos ir prielaidų, taip pat alternatyvių 
svarstomų prekybos zonų konfigūracijų tvirtinimas yra iš esmės diskreciniai sprendimai, 
kurių pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką negalima pavesti priimti agentūrai. 
Laikantis subsidiarumo principo, ES gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jei ji gali veikti 
veiksmingiau nei valstybės narės. Nurodytais įgaliojimais, kurie pagal 13 straipsnio 3 ir 
4 dalis turėtų būti perduoti ACER agentūrai ir Europos Komisijai, dėl didesnio dalykinio 
artumo ir geresnių žinių būtų geriau naudotis nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Direktyvos 2 straipsnio 39 dalyje apibrėžiama regioninių operatyvinių centrų sąvoka. 
Reglamento 31–44 straipsniuose pateikiamos tolesnės išsamios nuostatos dėl regioninių 
operatyvinių centrų. Europos Komisija nepakankamai paaiškino, kokia regioninių 
operatyvinių centrų – greta jau įsteigtų perdavimo sistemos operatorių paslaugų centrų ir 
koordinavimo per Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklą (ENTSO-
E) – pridėtinė vertė organizaciniu požiūriu. Be to, Bundesratas mano, kad nacionalinių 
įgaliojimų priimti sprendimus perdavimas viršregioniniam nepriklausomam organizaciniam 
organui yra aiškus nacionalinių įgaliojimų priimti sprendimus apribojimas. Ypač kritiškai 
reikia vertinti regioniniams operatyviniams centrams numatytus beveik institucinio lygio 
įgaliojimus teikti teisiškai privalomus nurodymus, pvz., susijusius su rezervo pajėgumų 
dydžio nustatymu; be to, nėra jokių su tuo susijusių teisinės apsaugos nuostatų. Taip pat 
baiminamasi, kad įsteigus regioninius operatyvinius centrus bus sukurta dviguba struktūra, dėl 
to atsiras su sprendimų priėmimo procesu susijusių sunkumų, taigi apskritai bus neefektyvu. 
Todėl Bundesratas iš esmės atmeta siūlomą organizavimo principą. Reglamento 5 straipsnyje 
taip pat numatyta, kad rezervo pajėgumų apimtis nustatoma regioniniu lygmeniu; nurodoma, 
kad regioniniai operatyviniai centrai turi padėti perdavimo sistemos operatoriams. Iš esmės 
atmetamas taip pat ir rezervo pajėgumų apimties nustatymas regioniniu lygmeniu, nes dėl to 
apribojami nacionaliniai įgaliojimai priimti sprendimus. Toks naudojimasis įgaliojimais 
nesuderinamas su subsidiarumo principu.

Be to, visiškai nepriimtinas pasiūlymo dėl reglamento 63 straipsnyje numatytas įgaliojimų 
priimti deleguotuosius aktus suteikimas Europos Komisijai. Remiantis Europos Sąjungos 
sutartimis šie įgaliojimai Europos Komisijai gali būti suteikiami tik laikantis griežtų sąlygų. 
Taigi deleguotieji aktai turi būti priimami tik labai išimtiniais atvejais.
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