
NP\1130243LV.docx PE606.280v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Juridiskā komiteja

5.7.2017

VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Austrijas Federālās padomes pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par iekšējo elektroenerģijas tirgu (pārstrādāta 
redakcija)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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

22/SB-BR/2017

PAMATOTS ATZINUMS

saskaņā ar Austrijas Federācijas Konstitucionālā likuma 23.g panta 1. punktu saistībā 
ar 2. protokola 6. pantu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kuru Austrijas Federālās padomes ES komiteja pieņēma 2017. gada 

9. maijā

COM(2016)0861

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējo elektroenerģijas tirgu 
(pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

A. Pamatots atzinums

Konkrētais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

Tā dēvētā Eiropas Komisijas “Enerģētikas savienības tiesību aktu pakete” ES enerģētikas 
politikas jomā ir svarīga prioritāte. Eiropas Komisija minēto tiesību aktu paketi iesniedza 
2016. gada beigās / 2017. gada sākumā. Tajā ir pasākumu kopums, kas attiecas uz 
energoefektivitāti, izveidi, atjaunojamo energoresursu integrāciju, ekodizainu, elektroapgādes 
drošību, Enerģētikas savienības pārvaldību (Governance), elektroenerģijas tirgus 
noteikumiem, patērētāju aktīvo lomu un enerģijas cenām. Enerģētikas ministri 2017. gada 
27. februāra sanāksmē Briselē apsprieda arī minēto paketi. Priekšlikumi ir jāvērtē kopumā; 
Federālā padome minētos dokumentus to iesniegšanas secībā izskatīja vairākās sanāksmēs. 
Minētais pamatotais atzinums attiecas uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz iekšējo elektroenerģijas tirgu. 

Saskaņā ar regulas priekšlikuma 13. panta 3. punktu, ir jāveic tirdzniecības zonu pārskatīšana.
Lai gan līdz šim pārvades sistēmas operatori, kas iesaistīti tirdzniecības zonu konfigurācijas 
uzraudzībā un kas izstrādā metodoloģiju, uz kuras pamata tiek mainīta tirdzniecības zonu 
konfigurācija, un kuru apstiprina iesaistītās dalībvalstis, proti, valsts regulatīvās iestādes 
attiecīgā gadījumā (sal. ES Regulas 2015/1222 32. panta 4. punktu – CACM regula), 
dalībvalstīm ir jānosūta Eiropas Komisijas lēmums par izmantoto metodiku un izskatīto 
alternatīvo tirdzniecības zonu konfigurāciju (regulas priekšlikuma 13. panta 3. punkts) 
sadarbībā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER) vai lēmumu par tirdzniecības 
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zonu konfigurācijas saglabāšanu vai grozīšanu (13. panta 4. punkts).

Šāds kompetenču pieaugums, īpaši ACER aģentūrai — kā arī Eiropas Komisijai — ir jāvērtē 
kritiski no subsidiaritātes viedokļa, ņemot vērā tirdzniecības zonu konfigurāciju, var daudz 
labāk veikt valsts vai reģionālā līmenī, jo, atrodoties tuvāk notiekošajam, tas ir labāk 
informēts par tehniskajām detaļām un tam ir labākas zināšanas par attiecīgo reģionu. Turklāt 
saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru metodoloģijas un pieņēmumu apstiprināšanu, kā arī 
pārbaudāmo scenāriju izvēli alternatīvajām konfigurācijām, nedrīkst uzticēt aģentūrai. 
Saskaņā ar subsidiaritātes principu ES var rīkoties tikai tad, ja tās rīcība ir efektīvāka nekā 
pašu dalībvalstu rīcība. Minētās kompetences, kuras saskaņā ar 13. panta 3. un 4. punktu ir 
jānodod Eiropas Komisijai un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER), tuvuma un 
labāku zināšanu dēļ labāk vajadzētu veikt valsts vai reģionālā līmenī.

Direktīvas 2. panta 39. punktā ir definēts reģionālā operatīvā centra (ROC) jēdziens. Regulas 
31.–44. pantā ir sīkāk aplūkota ROC darbība. Eiropas Komisija nav pietiekami skaidri 
izklāstījusi, kāda būs ROC organizatoriskā pievienotā vērtība papildus jau izveidotajiem 
pārvades sistēmu operatoru pakalpojumu centriem un Eiropas Pārvades sistēmu operatoru 
apvienības (ENTSO-E) koordinēšanai. Turklāt Federālā padome uzskata, ka, valsts lēmumu 
pieņemšanas kompetences nododot autonomai starpreģionālajai organizatoriskai struktūrai, 
skaidri tiek ierobežotas valsts lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Īpaši kritiski vērtējamas ir 
ROC paredzētās pilnvaras iestādes statusā izdot rīkojumus ar juridisku spēku, piemēram, 
attiecībā uz rezerves jaudas apjoma noteikšanu — šajā jomā turklāt nav paredzēts regulējums 
par tiesisko aizsardzību. Tāpat radušās bažas, ka, izveidojot ROC, tiks ieviestas paralēlas 
struktūras, kas savukārt apgrūtinās lēmumu pieņemšanas procesu un tādējādi kopumā mazinās 
efektivitāti. Tāpēc Federālā padome pilnībā noraida ierosināto organizatorisko principu. 
Saistībā ar to regulas 5. pantā nosaka reģionālās dimensijas rezerves; turklāt tajā paredzēts, ka 
ROCs būtu jāatbalsta pārvades sistēmas operatori. Tāpat pilnība noraidīta balansēšanas 
rezervju novērtēšana reģionālā mērogā, jo tādā veidā tiek ierobežotas valsts lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras. Šāda veida kompetenču īstenošana nav savienojama ar subsidiaritātes 
principu.

Turklāt pilnvaru nodošana Eiropas Komisijai, kas paredzētas regulas priekšlikuma 63. pantā, 
stingri noraida deleģēto aktu izdošanu. Šīs pilnvaras drīkst nodot Eiropas Komisijai tikai ar 
Eiropas Savienības Līgumiem saskaņā ar stingriem nosacījumiem. Tādēļ deleģētos aktus 
drīkst pieņemt tikai izņēmuma kārtā.
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