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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes principa 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 Čehijas parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par minēto regulas 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

Čehijas Republikas parlaments
DEPUTĀTU PALĀTA

2017
7. parlamentārais sasaukums

376.
REZOLŪCIJA

Eiropas lietu komitejas 
63. sanāksmē

2017. gada 20. aprīlī.

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
(pārstrādāta redakcija) (dok. Nr. 15135/16, COM(2016)0861 final)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) (dok. Nr. 15149/16, COM(2016)0863 

final)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (dok. Nr. 15150/16, COM(2016)0864 final)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā 
un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK (pārstrādāta redakcija) (dok. Nr. 15151/16, COM(2016)0862 

final)

Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Eiropas lietu komiteja pēc Rūpniecības un 
tirdzniecības ministrijas Energoefektivitātes un energotaupības departamenta vadītāja Vladimír 

Sochor un Energoefektivitātes biroja priekšsēdētāja vietnieka Vladimír Outrata sniegtās 
informācijas uzklausīšanas, pēc vietnieka Jan Zahradník ziņojuma uzklausīšanas un pēc diskusijām,

apstiprina šai rezolūcijai pievienoto atzinumu.

Josef Šenfeld (parakstīts)
Pārbaudītājs

Jan Zahradník (parakstīts)
Ziņotājs

Igor Jakubčík (parakstīts)
Priekšsēdētāja vietnieks
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Pielikums rezolūcijai Nr. 376

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
(pārstrādāta redakcija)

COM(2016)0861 final, Padomes dok. Nr. 15135/16
Starpiestāžu lieta 2016/0379(COD)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

COM(2016)0863final, Padomes dok. Nr. 15149/16
Starpiestāžu lieta 2016/0378(COD)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā 
uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)

COM(2016)0864 final, Padomes dok. Nr. 15150/16
Starpiestāžu lieta 2016/0380(COD)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par riskgatavību elektroenerģijas 
sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

COM(2016)0862 final, Padomes dok. Nr. 15151/16
Starpiestāžu lieta 2016/0377(COD)

Juridiskais pamats:
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. panta 2. punkts (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pants (COM(2016)0862).

Datums, kad Eiropas lietu komiteja dokumentu iesniegusi Deputātu palātā
2016. gada 2. decembris

Apspriešanas datums Eiropas lietu komitejā:
2016. gada 15. decembris (1. posms)

Procedūra:
parastā likumdošanas procedūra.

Valdības pagaidu atzinums (saskaņā ar Deputātu palātas reglamenta 109.a panta 
1. punktu):
sagatavots 2017. gada 6. martā, 2017. gada 7. martā un 2017. gada 8. Martā un iesniegts 
Eiropas lietu komitejā 2017. gada 20. martā, izmantojot ISAP sistēmu.

Vērtējums attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu

 Pamatojums un temats

Enerģētikas Savienība ir viena no Eiropas Komisijas prioritātēm. Šajā tiesību aktu kopumā 
(vienkāršošanas nolūkā tas tiek saukts par ziemas enerģētikas paketi) Komisija iepazīstina ar 
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tiesību akta projektu un vienkāršošanas pasākumiem, kuru mērķis saskaņā ar Komisijas 
viedokli ir ekonomikas modernizēšana un ieguldījumu palielināšana tīras enerģijas nozarē. 
Tiesību aktu priekšlikumi attiecas uz energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu enerģiju, 
elektroenerģijas tirgus darbību, energoapgādes drošību un Enerģētikas savienības pārvaldības 
noteikumiem. Komisija uzskata, ka Enerģētikas savienība ir galvenais virzītājspēks un ES 
ieguldījums pasaules mēroga un pilnīgā pārejā uz mazoglekļa ekonomiku. Eiropas Savienība 
ir ratificējusi arī Parīzes nolīgumu, kas stājās spēkā 2016. gada novembrī. Eiropadome un 
Eiropas Parlaments vairākkārt ir uzsvēruši, ka labi funkcionējošs, integrēts enerģijas tirgus ir 
labākais līdzeklis, lai nodrošinātu pieņemamas enerģijas cenas, drošu energoapgādi un ļautu 
integrēt lielākus atjaunojamo energoresursu enerģijas apjomus.

Tiesību aktu kopuma otrā daļa ietver tiesību aktu priekšlikumus attiecībā uz 
elektroenerģijas tirgus darbību un energoapgādes drošību.

Pašreizējais elektroenerģijas tirgus modelis ir veidots, pamatojoties uz 2009. gadā pieņemtās 
trešās enerģētikas paketes noteikumiem. Iesniegtie priekšlikumi paredzēti grozījumu 
izdarīšanai galvenajos šīs paketes tiesību aktos. Jaunākās norises ir izraisījušas nopietnas 
pārmaiņas Eiropas elektroenerģijas tirgū — strauji palielinājies no atjaunojamiem 
energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars,1 un ir notikušas arī būtiskas izmaiņas 
tehnoloģijās. Paredzams, ka nākotnē elektroenerģijas tirgum būs raksturīga mainīga apjoma 
un decentralizētāka elektroenerģijas ražošana un lielāka dalībvalstu savstarpējā atkarība un 
patērētājiem tiks sniegtas jaunas tehnoloģiskās iespējas, kā samazināt izdevumus un aktīvi 
piedalīties elektroenerģijas tirgū, izmantojot pieprasījumreakciju, pašpatēriņu vai enerģijas 
akumulēšanu. Tādējādi šajā iniciatīvā par elektroenerģijas tirgus jauno modeli paredzēts 
pielāgot spēkā esošos tirgus noteikumus jaunajiem tirgus apstākļiem.

Tirgus noteikumu pielāgošana

Spēkā esošo tirgus noteikumu pamatā ir ražošanas tehnoloģijas, kas dominējušas pēdējās 
desmitgades laikā, t. i., centralizētas, lielas, ar fosilo kurināmo darbināmas spēkstacijas, un 
ierobežota patērētāju līdzdalība2. Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas īpatsvara 
palielināšanās dēļ galvenie īstermiņa elektroenerģijas tirgi ļaus iesaistīties īsi pirms 
pašapgādes, nodrošinot pārrobežu tirdzniecības iespēju. Īstermiņa tirgi nodrošinās jaunas 
saimnieciskās darbības iespējas piedāvāt „rezerves” risinājumus enerģijas jomā tad, kad ir 
liels pieprasījums un elektroenerģija no atjaunojamajiem energoresursiem tiek saražota 
nepietiekamos apjomos. Jaunā tirgus modeļa mērķis ir uzlabot cenu signālus nolūkā novirzīt 
ieguldījumus tām jomām, kurās tie visvairāk vajadzīgi, tāpēc tiem jāatspoguļo tīkla vājās 
vietas un pieprasījuma centri, nevis valstu robežas. Cenu signāliem arī vajadzētu nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību par elastīgiem resursiem, kā arī nodrošināt pašreizējās ražošanas jaudas 
efektīvu izmantošanu. Komisija norāda, ka šajā nolūkā jāpārskata tiesību akti, kas varētu 
traucēt cenu noteikšanu.

Patērētāji — enerģijas tirgus darbības pamats

                                               
1 Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas iezīmes — mainīgāks apjoms, mazāka prognozējamība un lielāka 
decentralizācija salīdzinājumā ar tradicionāli ražoto elektroenerģiju — prasa pielāgot tirgus un tīkla darbības 
noteikumus elastīgākiem tirgus apstākļiem.
2 Patlaban valstu tirgus noteikumi (piemēram, cenas robežlīmenis) un valsts intervences pasākumi neļauj cenai 
liecināt par situāciju, kad ir radies elektroenerģijas deficīts. Turklāt cenu zonas ne vienmēr atspoguļo faktisko 
deficītu, jo tās var būt nepareizi konfigurētas un var ietekmēt politiskās robežas.
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Lai gan patērētāji var ražot un uzkrāt elektroenerģiju, kā arī pārvaldīt savu enerģijas patēriņu 
daudz vieglāk nekā jebkad agrāk, pašreizējais mazumtirdzniecības tirgus modelis neļauj tiem 
pilnā mērā izmantot šādas iespējas. Lielākajā daļā dalībvalstu patērētājiem trūkst motivācijas 
mainīt savus patēriņa paradumus, lai pielāgotos mainīgajām cenām tirgū, jo reāllaika cenu 
signāli nenonāk līdz galapatērētājiem. Pārredzamākiem reāllaika cenu signāliem vajadzētu 
veicināt patērētāju līdzdalību tirgū — individuāli vai apvienībās — un padarīt elektroenerģijas 
sistēmu elastīgāku, veicinot atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas integrāciju. Turklāt 
rodas jauni pieprasījuma radīti pakalpojumi, kad jauni tirgus dalībnieki piedāvā patērētājiem 
iespēju pārvaldīt savu elektroenerģijas patēriņu un saņemt atlīdzību par elastību. Jaunajā 
tirgus struktūrā jānodrošina, lai valsts neiejauktos piegādātāju cenu noteikšanā un lai visi 
izņēmumi būtu pienācīgi pamatoti. Strauji krītošās tehnoloģiju izmaksas nozīmē, ka aizvien 
vairāk patērētāju var samazināt savus enerģijas rēķinus, izmantojot tādas tehnoloģijas kā 
jumta saules baterijas un akumulatori. Tomēr enerģijas pašražošanu joprojām kavē kopīgu 
noteikumu trūkums attiecībā uz „ražojošiem patērētājiem”. Attiecīgi noteikumi varētu likvidēt 
šos šķēršļus, piemēram, nodrošinot patērētājiem tiesības ražot enerģiju savam patēriņam un 
pārdot pārpalikumu tīklā, vienlaikus ņemot vērā izmaksas un ieguvumus visai sistēmai 
kopumā. Vietējās energokopienas varētu būt efektīvs veids enerģijas pārvaldībai vietējā 
līmenī. Spēja novērst atsevišķas problēmas, kas saistītas ar mainīga apjoma energoražošanu 
vietējā līmenī, varētu būtiski samazināt izmaksas. Vēl viens mērķis ir informācijas un 
pārredzamības uzlabošana. Vienlaikus jāaizsargā mazāk aizsargātās sabiedrības grupas, lai 
nepalielinātu enerģētiskā nabadzībā esošo mājsaimniecību kopējo skaitu. Tā kā paaugstinās 
enerģētiskās nabadzības līmenis un trūkst skaidrības par piemērotākajiem patērētāju 
neaizsargātības un enerģētiskās nabadzības novēršanas līdzekļiem, jaunā tirgus modeļa 
priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis pienācīgi novērtē un sistemātiski uzrauga enerģētisko 
nabadzību, izmantojot ES līmenī noteiktās procedūras.

Elektroapgādes drošība

Komisija apgalvo, ka pilnīgi savstarpēji savienotā un sinhronizētā tīklā ar labi funkcionējošu 
tirgu energoapgādes drošību var nodrošināt efektīvāk un konkurētspējīgāk nekā tikai valsts 
līmenī. Turklāt Komisija uzskata, ka efektīvākie tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz 
valsts energoražošanas deficītu bieži ir reģionālie risinājumi, kas ļauj dalībvalstīm gūt 
priekšrocības no ražošanas pārpalikuma citās valstīs. Būtu jāveic koordinēts Eiropas līmeņa 
novērtējums, kas ļautu gūt patiesu priekšstatu par iespējamām ražošanas vajadzībām, vai 
jāizstrādā mehānismi, kas mazinātu traucējumus iekšējā tirgus darbībā.

Reģionālās sadarbības palielināšana

ES dalībvalstu ciešais starpsavienojums, izmantojot kopējo Eiropas tīklu, ir unikāls visā 
pasaulē, un tam ir liela vērtība tajos gadījumos, kad efektīvi jārisina jautājumi par enerģētikas 
pārkārtošanu. Tomēr pieredze liecina, ka nesaskaņoto dalībvalstu lēmumu dēļ var rasties 
būtiskas izmaksas Eiropas patērētājiem. Tas, ka dažos starpsavienotājos tiek izmantoti tikai 
25 % no to jaudas — bieži vien nesaskaņotu valsts ierobežojumu dēļ un tādēļ, ka dalībvalstis 
nav spējušas vienoties par attiecīgām cenu zonām —, liecina, ka ir jāuzlabo koordinācija starp 
pārvades sistēmu operatoriem (PSO) un regulatoriem. Obligātā sadarbība būtu jāattiecina arī 
uz citām tiesiskā regulējuma jomām3. 

                                               
3 Atsevišķās jomās, piemēram, attiecībā uz Eiropas līmeņa „tirgu sasaistīšanas” mehānismu, PSO sadarbība ir jau 
kļuvusi obligāta, bet vairākuma balsošanas sistēma vairākos jautājumos ir pierādījusi, ka ir veiksmīga tajās 
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Šajā saistībā PSO reģionālajos operatīvajos centros (ROC) varētu lemt par tiem jautājumiem, 
kuros sadrumstalotas un nekoordinētas valsts darbības varētu negatīvi ietekmēt tirgu un 
patērētājus (piemēram, šādās jomās: sistēmas darbība, starpsavienotāju jaudas aprēķini, 
piegādes drošība un riskgatavība).

Regulatīvās uzraudzības pielāgošana reģionāliem tirgiem

Pašreiz visus galvenos regulatīvos lēmumus pieņem valstu regulatori — pat gadījumos, kad 
vajadzīgs kopējs reģionāls risinājums. Sadrumstalota regulatīvā uzraudzība rada atšķirīgu 
lēmumu pieņemšanas un nevajadzīgu kavējumu risku. Komisija uzskata, ka regulatīvā 
uzraudzība jāpielāgo jaunajām norisēm tirgū. ACER pilnvaru palielināšana attiecībā uz tiem 
pārrobežu jautājumiem, kam vajadzīgs saskaņots reģionālais lēmums, palīdzētu ātrāk un 
efektīvāk pieņemt lēmumus par pārrobežu jautājumiem. Valstu regulatori, kas ACER pieņem 
lēmumus par šiem jautājumiem ar balsu vairākumu, varētu joprojām būt pilnīgi iesaistīti šajā 
procesā. Precīzāk jādefinē arī elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
(ENTSO-E) pienākumi, lai palielinātu tā koordinēšanas spēju un padarītu tā lēmumu 
pieņemšanas procesu daudz pārredzamāku.

 Saturs un ietekme

1. Konkrētāk par ierosināto direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
elektroenerģijas iekšējo tirgu

I nodaļa. Priekšmets un definīcijas Šajā nodaļā ietverts skaidrojums par direktīvas darbības 
jomu un priekšmetu un atjauninātas definīcijas.

II nodaļa. Vispārīgi noteikumi nozares organizācijai Dalībvalstīm jānodrošina, lai ES 
elektroenerģijas tirgus būtu konkurētspējīgs, vērsts uz patērētāju, elastīgs un nediskriminējošs. 
Šajā nodaļā uzsvērts, ka valstu pasākumiem nevajadzētu nepamatoti kavēt elektroenerģijas 
pārrobežu plūsmas, patērētāju līdzdalību vai ieguldījumus. Tajā vēl vairāk nostiprināts 
princips, ka piegādes cenām jābūt orientētām uz tirgu, ievērojot pienācīgi pamatotus 
izņēmumus. Tiek uzsvērtas tiesības izvēlēties piegādātāju, un ir atjaunināti noteikumi par 
iespējamām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, ko dalībvalstis var uzlikt 
energouzņēmumiem.

III nodaļa. Patērētāju nozīmes palielināšana un patērētāju aizsardzība Šajā nodaļā paredzēti 
noteikumi par skaidrāku rēķinu informāciju un apstiprinātiem salīdzināšanas līdzekļiem. 
Patērētājiem ir tiesības slēgt dinamisku cenu līgumu, iespējas brīvi izvēlēties un mainīt 
piegādātājus vai agregatorus, un tie var iesaistīties pieprasījumreakcijā, elektroenerģijas 
pašražošanā un pašpatēriņā. Patērētājiem jābūt iespējai pieprasīt viedā skaitītāja uzstādīšanu. 
Jāuzlabo noteikumi par patērētāju iespēju koplietot savus datus ar piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, īpaši precizējot to personu pienākumus, kas ir atbildīgas par datu 
pārvaldību (Komisija īstenošanas aktā ieviesīs kopēju Eiropas datu formātu). Dalībvalstīm 
jānovērš enerģētiskās nabadzības problēma. Dalībvalstīm arī jānosaka regulējums 
neatkarīgiem agregatoriem un pieprasījumreakcijai saskaņā ar principiem, kas veicina to 
pilnvērtīgu līdzdalību tirgū. Šajā nodaļā noteikts regulējums attiecībā uz vietējām 
energokopienām, kas var iesaistīties enerģijas ražošanā, sadalē, agregēšanā, akumulācijā, 

                                               
jomās, kur brīvprātīga sadarbība (atstājot katram PSO veto tiesības) nav devusi efektīvus rezultātus reģionālo 
problēmu risināšanā.
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piegādē vai energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanā vietējā līmenī. Tajā arī precizēti 
noteikumi par viedajiem skaitītājiem, vienotajiem kontaktpunktiem, tiesībām uz strīdu 
alternatīvu izšķiršanu, universālo pakalpojumu un neaizsargātiem patērētājiem.

IV nodaļa. Sadales sistēmu darbība Šajā nodaļā precizēti SSO uzdevumi, jo īpaši SSO 
darbības saistībā ar tīkla pakalpojumu iepirkumu, lai nodrošinātu elastīgumu, 
elektrotransportlīdzekļu integrāciju un datu pārvaldību. Nodaļā arī precizēta SSO nozīme 
attiecībā uz akumulāciju un elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem.

V nodaļa. Vispārīgi noteikumi, ko piemēro pārvades sistēmu operatoriem Šajā nodaļā ietverti 
precizējumi attiecībā uz papildu pakalpojumiem un jaunizveidotiem reģionālajiem 
operatīvajiem centriem.

VI nodaļa. Pārvades sistēmu operatoru nodalīšana Nodalīšanas noteikumi paliek nemainīgi 
attiecībā uz galvenajiem nodalīšanas pamatnoteikumiem, jo īpaši attiecībā uz trim režīmiem, 
kas skar PSO (īpašumtiesību nodalīšanu, neatkarīgu sistēmas operatoru un neatkarīgu 
pārvades operatoru), kā arī attiecībā uz noteikumiem par PSO norīkošanu un sertifikāciju. 
Šajā nodaļā skaidrota PSO iespēja pašiem veikt akumulāciju vai sniegt papildpakalpojumus.

VII nodaļa. Valsts regulatīvās iestādes Nodaļā uzsvērts regulatoru pienākums sadarboties ar 
kaimiņvalstu regulatoriem un ACER jautājumos, kas ir svarīgi pārrobežu mērogā. Regulatoru 
pienākumu saraksts ir atjaunināts attiecībā uz jaunizveidoto reģionālo operatīvo centru 
uzraudzību.

IV nodaļa. Nobeiguma noteikumi Šajā nodaļā cita starpā paredzēti noteikumi par Komisijas 
deleģēto pilnvaru izpildi un komiteju, kas izveidota saskaņā ar komitejas procedūras 
noteikumiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 182/2011.

Pielikumos izklāstītas vairākas prasības attiecībā uz salīdzināšanas līdzekļiem, rēķiniem un 
rēķinu informāciju un grozītas iepriekš spēkā esošās prasības attiecībā uz viedajiem 
skaitītājiem un to ieviešanu.

2. Konkrētāk par ierosināto regulu par elektroenerģijas iekšējo tirgu

I nodaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas Šajā nodaļā uzsvērts, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai netiktu traucēti tirgus signāli, un tādējādi veicinātu elastīgumu, 
dekarbonizāciju un inovāciju. Definīcijas ir atjauninātas un papildinātas.

II nodaļa. Vispārīgi elektroenerģijas tirgus noteikumi Šajā nodaļā izklāstīti galvenie principi, 
kas jāievēro saistībā ar valsts tiesību aktiem enerģētikas jomā. Tajā arī izklāstīti galvenie 
juridiskie principi attiecībā uz elektroenerģijas tirdzniecības noteikumiem dažādos 
tirdzniecības termiņos (balansēšanas, tekošās dienas, nākamās dienas un paredzamajā tirgū), 
tostarp principi attiecībā uz cenu veidošanu. Tajā skaidrots līdzsvarotas atbildības princips un 
noteikta sistēma attiecībā uz nosūtīšanu, ražošanas samazināšanu un pieprasījumreakciju, kas 
ir saderīgāka ar tirgu, tostarp nosacījumi par visiem to izņēmumiem.

III nodaļa. Piekļuve sistēmai un jaudas pārpalikuma pārvaldība Šajā nodaļā ir izklāstīts 
process, kā saskaņoti definēt tirdzniecības zonas saskaņā ar pārskatīšanas procesu, kurš 
noteikts Regulā (ES) Nr. 1222/2015, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības 
vadlīnijas. Lai novērstu šo pastāvīgo problēmu, proti, būtiskos valsts ierobežojumus attiecībā 
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uz elektroenerģijas pārrobežu plūsmām, ir precizēti šādu ārkārtēju ierobežojumu nosacījumi, 
jo īpaši noteikumi, kas nodrošina, ka valstu dalībnieki elektroenerģijas importu un eksportu 
neierobežos ekonomisku iemeslu dēļ. Šajā nodaļā ir arī ietverti spēkā esošo principu 
grozījumi attiecībā uz pārvades un sadales tīkla tarifiem un noteikta procedūra, lai veicinātu 
pakāpenisku pārvades un sadales tarifu metodiku konverģenci. Tajā veiktas izmaiņas 
noteikumos par pārslodzes maksas izmantošanu.

IV nodaļa. Resursu pietiekamība Šajā nodaļā izklāstīti jauni vispārīgi principi attiecībā uz 
dalībvalstu resursu pietiekamības problēmu koordinētu risināšanu; noteikti principi un kārtība, 
kādā izstrādājams Eiropas resursu pietiekamības novērtējums, kas vajadzīgs, lai labāk 
apzinātu vajadzību pēc jaudas mehānismiem, kā arī principi un kārtība, kādā vajadzības 
gadījumā nosakāms drošuma standarts dalībvalstīs. Tajā precizēti ar tirgu saderīga modeļa 
principi attiecībā uz jaudas mehānismiem, tostarp noteikumi par līdzdalību citas dalībvalsts 
jaudas tirgū un starpsavienojumu izmantošanu. Tajā izklāstīts, kā reģionālie operatīvie centri, 
valsts PSO, ENTSO-E un valstu regulatori, izmantojot ACER, tiks iesaistīti tehnisko 
parametru izstrādē, kas paredzēti līdzdalībai citas dalībvalsts jaudas tirgos, kā arī to darbības 
noteikumu izstrādē, kas attiecas uz to līdzdalību.

V nodaļa. Pārvades sistēmu darbība Šajā nodaļā izklāstīti ENSTO-E tīkla uzdevumi un 
pienākumi un ACER uzdevumi, kas saistīti ar uzraudzību. Tajā definēti arī reģionālie 
operatīvie centri (izveide un mērķis, darbības, prasības un procedūras lēmumu un ieteikumu, 
valdes sastāva un pienākumu, atbildības sistēmu u. c. noteikšanai). Šajā nodaļā ietverti arī tie 
noteikumi par koģenerācijas iekārtu pieslēgumu, kuri iepriekš bija iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti. Noteikumi par tīkla 
attīstības desmit gadu plānu, kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem, 
informācijas apmaiņu un sertifikāciju pārsvarā paliek nemainīgi.

VI nodaļa. Sadales sistēmu darbība Šajā nodaļā noteikta Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūra (ES SSO) un definēta tās izveides procedūra, uzdevumi un apspriešana ar 
ieinteresētajām personām. Nodaļā ietverti noteikumi par SSO un PSO sadarbību.

VII nodaļa. Tīkla kodeksi un vadlīnijas Šajā nodaļā noteiktas spēkā esošās pilnvaras un 
noteikumi, lai Komisija varētu pieņemt deleģētos aktus tīkla kodeksu vai vadlīniju veidā. 
Precizēts to juridiskais statuss, veiktas izmaiņas to pieņemšanā un paplašināts to saturs, 
iekļaujot jomas, kas saistītas ar sadales tarifu sistēmām, noteikumus par neregulāru 
papildpakalpojumu nodrošināšanu, pieprasījumreakciju, enerģijas uzkrāšanu un noteikumus 
par pieprasījuma ierobežošanu, kiberdrošības noteikumus, noteikumus attiecībā uz 
reģionālajiem operatīvajiem centriem, ražošanas ierobežojumus un ražošanu un pieprasījuma 
pārdispečēšanu. Tai vajadzētu vienkāršot un racionalizēt kārtība, kādā tiek izstrādāti 
elektroenerģijas tīkla kodeksi, kā arī nodrošināt iespēju valstu regulatoriem ACER ietvaros 
lemt par jautājumiem, kas attiecas uz tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošanu. SSO Eiropas 
struktūrai un citām ieinteresētajām personām arī ciešāk jāiesaistās priekšlikumu izstrādes 
procedūrā attiecībā uz elektroenerģijas tīkla kodeksiem.

IV nodaļa. Nobeiguma noteikumi Šajā nodaļā ietverti spēkā esošie noteikumi par jauno 
līdzstrāvas starpsavienotāju atbrīvošanu no konkrētām Elektroenerģijas direktīvas un regulas 
prasībām un precizēta kārtību, kādā VRI izdara tajos turpmākos grozījumus.

Pielikumā noteikts, kādas funkcijas paredzētas reģionālajiem operatīvajiem centriem.
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3. Konkrētāk par ierosināto regulu, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)

I nodaļa. Mērķi un uzdevumi Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
(turpmāk tekstā — „aģentūra”) mērķis ir palīdzēt regulatīvajām iestādēm regulēšanas 
uzdevumu izpildē dalībvalstīs Savienības līmenī un vajadzības gadījumā koordinēt to 
darbības. Šajā nodaļā noteikts, kādus dokumentus aģentūra var izsniegt (proti, atzinumus un 
ieteikumus, lēmumus un pamatnostādnes), un noteikti aģentūras uzdevumi. Jaunie aģentūras 
uzdevumi ietver metožu saskaņošanu, uzraudzību un apstiprināšanu. Attiecībā uz
elektroenerģijas tīkla kodeksu pieņemšanu ACER ir noteikta lielāka atbildība, izstrādājot un 
iesniedzot Komisijai galīgo priekšlikumu par kodeksu. Šajā priekšlikumā ietverta arī oficiāla 
SSO vieta pārstāvībai ES līmenī, jo īpaši saistībā ar tīkla kodeksa priekšlikumu izstrādi. 
Attiecībā uz uzdevumiem reģionālā līmenī, kas skar tikai dažus valstu regulatorus, ir ieviests 
arī reģionāls lēmumu pieņemšanas process.

II nodaļa. Aģentūras struktūra Aģentūra ir iestāde ar juridiskas personas statusu. Visās 
dalībvalstīs aģentūrai ir visplašākā tiesībspēja, kādu saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir 
juridiskām personām. EIT var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī 
būt par pusi tiesas procesā. Aģentūras mītne ir Ļubļanā. Šajā nodaļā ietverti organizatoriski 
noteikumi attiecībā uz valdi, regulatoru valdi, direktoriem un citām struktūrām, vienlaikus 
saglabājot pašreizējās pārvaldes struktūras galvenos elementus. Daži nosacījumi ir pielāgoti 
kopējai pieejai attiecībā uz decentralizētajām ES aģentūrām vai jaunajiem Padomes 
balsošanas noteikumiem, bet tas nav noteikums. Gadījumi, kuros aģentūra var atkāpties no 
kopējās pieejas, ir pamatoti (pašreizējā sistēma garantē pienācīgi līdzsvarotu pilnvaru 
sadalījumu starp dažādām iestādēm, ņemot vērā iekšējā enerģētikas tirgus izveides īpašās 
iezīmes, kā arī valdes darbību, kas ir izrādījusies lietderīga un efektīva). Komisija norāda, ka, 
lai gan šajā posmā nebūtu piemēroti veikt izmaiņas aģentūras pārvaldības struktūrā saskaņā ar 
kopējo pieeju, tā uzraudzīs, vai atkāpes joprojām ir pamatotas; nākamo novērtējumu plānots 
veikt 2021. gadā.

III nodaļa. Budžeta noteikšana un struktūra Šajā nodaļā izklāstīti finanšu noteikumi; vairāki 
noteikumi ir pielāgoti kopīgajai pieejai attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām.

IV nodaļa. Vispārīgi un nobeiguma noteikumi Šajā nodaļā atjaunināti vairāki noteikumi 
saskaņā ar kopīgo pieeju.

4. Konkrētāk par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

Eiropas Komisija norāda, ka ierosinātās regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas dalībvalstis 
ievieš piemērotus instrumentus, lai novērstu elektroapgādes krīzes situācijas, kā arī 
sagatavotos tām un pārvarētu tās. Nevar izslēgt elektroapgādes krīzes risku, ko izraisa dažādi 
apstākļi (piemēram, ekstrēmi laikapstākļi, kiberuzbrukumi u. c.), pat tad, ja tirgus un tīkli 
darbojas nevainojami. Ņemot vērā, ka elektroenerģijas sistēmas ir savstarpēji savienotas, 
krīzei bieži vien ir pārrobežu ietekme4. Spēkā esošie tiesību akti neatspoguļo mūsdienu 
elektroenerģijas tirgu savstarpējo saistību. Galvenās apzinātās problēmas ir šādas:

                                               
4 Turklāt daži apstākļi var ietekmēt vairākas dalībvalstis, un pat vietēja mēroga norises var izplesties ārpus 
robežām.
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 krīzes novēršanas plāni un pasākumi ir paredzēti tikai valsts mērogā;

 informācijas apmaiņa un pārredzamība nav pietiekama; .

 nav vienotas pieejas attiecībā uz risku identificēšanu un novērtēšanu.

Konkrēti priekšlikuma punkti

I nodaļa. Vispārīgi noteikumi Šajā nodaļā noteikts, ka katrai dalībvalstij pēc iespējas drīzāk 
jāievieš definīcija un pienākumi attiecībā uz pārvaldes iestādi vai valsts regulatīvo iestādi kā 
savu kompetento iestādi, kas atbildīga par šajā regulā izklāstīto uzdevumu veikšanu. Šīs 
iestādes savstarpēji sadarbojas.

II nodaļa. Riska novērtējums Dalībvalstīm jānodrošina, ka visi riski, kas attiecas uz 
elektroapgādes drošību, tiek novērtēti saskaņā ar šajā regulā un Elektroenerģijas regulā 
(COM(2016)0861) izklāstītajiem noteikumiem. Šajā nolūkā tās sadarbojas ar ENTSO-E. 
ENTSO-E iesniedz aģentūrai priekšlikumu metodikai par reģionālā kontekstā nozīmīgākos 
elektroapgādes krīzes scenāriju apzināšanu. Pamatojoties uz šo metodiku, ENTSO-E
noskaidros nopietnākos elektroapgādes krīzes scenārijus atsevišķiem reģioniem. Minētie 
scenāriji tiks iesniegti Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas grupai. Vienlaikus 
dalībvalstis noteiks nopietnākos elektroapgādes krīzes scenārijus valsts līmenī (pamatojoties 
uz šo metodiku). Dalībvalstis informē Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas grupu un 
Komisiju par apzinātajiem iespējamiem riskiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem, lai 
novērstu šos riskus. ENTSO-E arī iesniegs ierosināto metodiku, kas izmantojama, lai 
novērtētu īstermiņa pietiekamību, proti, sezonālo pietiekamību, kā arī saražotās 
elektroenerģijas pietiekamības prognozes par nākamo nedēļu un attiecīgo dienu. Pēc ACER
apstiprinājuma saņemšanas dalībvalstīm un ENTSO-E tā būtu jāizmanto īstermiņa 
novērtējumu veikšanā.

III nodaļa. Riskgatavības plāni Pamatojoties uz reģionālo un nacionālo elektroapgādes krīzes 
scenāriju, katras dalībvalsts kompetentā iestāde, apspriežoties ar izraudzītajām struktūrām, 
sagatavo riskgatavības plānu. Šajā nodaļā noteikts plānu apspriešanas process, pieņemšana, 
iesniegšana, publiskošana un sistemātiska atjaunināšana. Tiek sīki aprakstīts plānu saturs. 
Plānos vajadzētu būt divām daļām, kurās izklāstīti valsts pasākumi un koordinētie pasākumi, 
par ko vienojušās dalībvalstis katrā reģionā. Tajos būtu jāņem vērā katras dalībvalsts īpatnības 
un skaidri jānosaka kompetento iestāžu uzdevumi un pienākumi. Pasākumiem vajadzētu būt 
skaidri izklāstītiem, pārredzamiem, samērīgiem, nediskriminējošiem un pārbaudāmiem. 
Turklāt tie nedrīkst apdraudēt elektroapgādes drošumu citās dalībvalstīs vai Savienībā 
kopumā. Plānos vajadzētu būt ietvertiem pasākumiem, ar ko tiktu nodrošināta vienlaicīgu 
krīzes situāciju pienācīga novēršana un pārvarēšana. Plāni jāapstiprina reģionālā līmenī un 
jānosaka to satura obligātie elementi.

IV nodaļa. Elektroapgādes krīzes situāciju pārvarēšana Ja informācija liecina par tādu 
notikumu iespējamību, kuri var izraisīt ievērojamu elektroapgādes pasliktinājumu kādā 
dalībvalstī, attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pienākums nekavējoties paziņot 
agrīnu brīdinājumu Komisijai un Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas grupai. Saskaroties 
ar elektroapgādes krīzes situāciju, konkrētās dalībvalsts kompetentā iestāde izziņo 
elektroapgādes krīzi un bez liekas kavēšanās informē kaimiņos esošo dalībvalstu kompetentās 
iestādes un Komisiju. Tām jāinformē par elektroapgādes krīzes iemesliem, krīzes 
mazināšanas nolūkā veiktajiem un plānotajiem pasākumiem un par iespējamo vajadzīgo 
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palīdzību no citām dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir pienākums solidāri rīkoties un sadarboties, lai 
novērstu un pārvarētu krīzes situācijas un nodrošinātu energoapgādi saņēmējiem, kuriem tā ir 
visvairāk vajadzīga, saņemot par to atlīdzību. Elektroapgādes krīzes gadījumā dalībvalstīm 
jārīkojas, pilnīgi ievērojot elektroenerģijas iekšējā tirgus noteikumus. Pasākumus, kuru 
pamatā nav tirgus principi, var izmantot tikai kā galēju risinājumu, un tiem jābūt 
nepieciešamiem, samērīgiem, nediskriminējošiem un īslaicīgiem.

V nodaļa. Novērtēšana un uzraudzība Tiklīdz ir izziņota elektroapgādes krīzes situācija, 
attiecīgās kompetentās iestādes iesniedz Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas grupai un 
Komisijai novērtējuma ziņojumu. Tiek arī norādīts, ka uzraudzību īsteno Elektroenerģijas 
jautājumu koordinācijas grupa.

VI nodaļa. Nobeiguma noteikumi Šajā nodaļā izklāstīti noteikumi attiecībā uz sadarbību ar 
Enerģētikas kopienas līgumslēdzējām pusēm, noteikumi par Komisijas deleģēto pilnvaru 
īstenošanu u.c.

Ietekme uz valsts budžetu un Čehijas Republikas tiesiskais regulējums

Šie noteikumi pēc apstiprināšanas būs saistoši un tieši piemērojami. Dalībvalstīm būs 
pienākums saskaņot savu tiesisko sistēmu ar direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
elektroenerģijas iekšējo tirgu.

 Čehijas Republikas valdības atzinums

Čehijas Republikas valdības nostāja attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, priekšlikumu regulai par 
elektroenerģijas iekšējo tirgu, un priekšlikumu regulai par riskgatavību 
elektroenerģijas sektorā:

Saistībā ar ziemas enerģētikas paketi Čehijas Republikas valdība norāda, ka svarīgs tās 
princips ir Eiropas enerģētikas politikas centralizācija uz dalībvalstu politikas rēķina; valdība 
uzskata, ka centralizācija un dažu valsts kompetenču nodošana Eiropas Savienībai faktiski ir 
dalībvalstu tiesību izvēlēties savu energoresursu struktūru pārkāpums. Čehijas Republikas 
valdība uzskata, ka iesniegtie priekšlikumi arī pastiprina visas nozares regulējumu – pretēji 
centieniem atgriezties pie tirgus nosacījumiem. Dažās valstīs ieviestie jaudas mehānismi, pēc 
valdības uzskatiem, pierāda, ka valstu elektroenerģijas tirgos rodas mutācijas, kas tos attālina 
no vienotā tirgus.

Valdība atzinīgi vērtē patērētāju nozīmes palielināšanu elektroenerģijas tirgū. Valdība 
uzskata, ka priekšlikuma trūkums ir tas, ka daži tirgus dalībnieki (piemēram, agregatori, 
aktīvie lietotāji vai vietējās energokopienas) gūs priekšrocības salīdzinājumā ar citiem 
dalībniekiem. Valdība atbalsta ierosinātā maksimālā cenu robežlīmeņa atcelšanu 
elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū. Lai gan priekšlikumā kopumā tiek minēta 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšana gan ražošanas, gan patēriņa resursiem, 
valdība pauž neizpratni par to, ka daži punkti ir pretrunā iepriekš minētajam (piemēram, 
iespēja atbrīvot mazos avotus no pienākuma piemērot atkāpi vai prioritātes izmantošanas 
saglabāšana). Valdībai ir dažas tehniskas piezīmes attiecībā uz jaudu mehānismu jomu.

Pārvades sistēmas darbības jomā Čehijas Republikas valdība nepiekrīt reģionālo operatīvo 
centru izveidei. Valdība uzskata, ka tā ir iejaukšanās nesen apstiprinātajos tīkla kodeksos un 
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pamatnostādnēs un ka turklāt tiks samazināta dalībvalstu suverenitāte energoapgādes drošuma 
jomā, jo lēmumu pieņemšana tiek nodota no valsts līmeņa reģionālajam līmenim, un tādējādi 
var pasliktināties galapatērētāju situācija attiecībā uz uzticamu energoapgādi katrā dalībvalstī. 
Attiecībā uz reģionālajiem operatīvajiem centriem valdībai ir arī iebildumi atbalsta 
pakalpojumu sniegšanas jomā.

Valdība atbalsta izplatītāju kā neitrālu koordinatoru nozīmes palielināšanu attiecībā uz tādu 
datu apstrādi, kas saistīti ar citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Valdība negatīvi vērtē 
priekšlikumus liegt izplatītājiem a priori iegūt īpašumā vai vadīt elektroenerģijas 
akumulēšanas iekārtas. Valdība uzskata, ka attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktiem izplatītājiem nedrīkstētu ļaut pārvaldīt publiskos uzlādes punktus un jāļauj tiem 
iegūt īpašumā un pārvaldīt savām vajadzībām izmantojamus uzlādes punktus. Turklāt Čehijas 
Republikas valdība uzskata, ka tīklu izmantošanas tarifos jāatspoguļo enerģijas ietaupījums 
no sadalītās saražotās elektroenerģijas (vajadzētu būt iespējai piemērot zemākus tarifus par 
tādu elektroenerģijas ražošanas tīklu izmantošanu, kas ir pieslēgti sadales sistēmai). Čehijas 
valdība noraida priekšlikumus par sīki izstrādātiem principiem tarifu reglamentēšanai un 
noteikšanai SSO gadījumā.

Valdība norāda, ka tajos ir ierosināts nodot daudzus jautājumus iekļaušanai Komisijas 
deleģētajos aktos, un pauž bažas, ka tas izraisīs nepietiekamu pārredzamību un dalībvalstu 
nepietiekamu līdzdalību.

Attiecībā uz riskgatavības plānu izveidi reģionālajā līmenī, ieviešot lejupēju sistēmu, valdība 
uzskata, ka tas var radīt atsevišķām dalībvalstīm draudus, kas ietver nacionālo iezīmju 
atcelšanu un risku. Čehijas Republika pieprasa, lai dalībvalstīm būtu iespēja noteikt riskus, 
ņemot vērā valsts apstākļus. Čehijas Republika atbalsta metodikas izstrādi, lai noteiktu 
elektroapgādes krīzes scenārijus reģionālajā līmenī, izmantojot ENTSO-E starpniecību. 
Valdība ierosina attiecināt valstu plānu apspriešanu tikai uz kaimiņvalstīm un reģiona mērogā 
apspriest tikai reģionālos plānus. Valdība norāda, ka, ņemot vērā nozares augsto 
neaizsargātības līmeni, ir rūpīgi jāapsver publiskojamās informācijas tvērums. Čehijas 
valdība atzīst, ka plāni ir jāatjaunina, tomēr tā uzskata, ka prasība par ikgadēju pārbaudi ir 
lieka. Visbeidzot valdība uzskata, ka lielākā daļa termiņu ir pārāk īsi un ka ir būtiski noteikt 
reāli izpildāmus termiņus.

Čehijas Republikas valdības nostāja attiecībā uz priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru

Čehijas Republikas valdība atbalsta ACER kompetenču precizējumu Eiropas struktūru 
uzraudzības jomā, kā arī atbalsta izmaiņas metodikas apstiprināšanas procesā un nosacījumus, 
kas pieņemti, pamatojoties uz tīkla kodeksiem un pamatnostādnēm. Čehijas Republika arī 
atbalsta nodomu izveidot reģionālos formātus regulatoru valdē. Valdība vērš uzmanību uz 
regulā izdarītajiem grozījumiem, kur noteiktas ACER pilnvaras pieņemt lēmumus par 
regulatīviem jautājumiem, par kuriem nav panākta vienošanās ar attiecīgajiem valstu 
regulatoriem, un uz izmaiņām pilnvaru sadalījumā starp atsevišķām ACER struktūrām 
(Čehijas Republika uzskata, ka izmaiņas aģentūras pilnvarās un kompetencēs ir pieļaujamas 
tikai tad, ja tiek saglabāta vai uzlabota aģentūras pārbaužu un līdzsvara sistēma). Čehijas 
valdība ir iebildusi pret ierosinātajām izmaiņām regulatoru padomes balsošanas sistēmā 
(vienkāršs balsu vairākums pašreizējā divu trešdaļu balsu vairākuma balsojuma vietā). 
Valdība norāda, ka diskusiju laikā jānodrošina, ka vienkāršs balsu vairākums netiek 
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papildināts ar balsstiesībām, kurās ņem vērā dalībvalsts lielumu (līdz šim katram padomes 
loceklim bija viena balss), un norāda, ka lielās dalībvalstis varētu vēlēties pieņemt šādu 
priekšlikumu (noteikumi par dalībvalstu balsu vienlīdzību nodrošina aizsardzību mazākām 
dalībvalstīm).

 Paredzētais priekšlikuma izskatīšanas grafiks Eiropas iestādēs

Priekšlikumi tika iesniegti 2016. gada novembra beigās. Priekšlikumu apstiprināšanas 
komiteja Eiropas Parlamentā ir Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE). 
Krišjānis Kariņš tika iecelts par ziņotāju priekšlikumam attiecībā uz regulu par 
elektroenerģijas iekšējo tirgu un priekšlikumam direktīvai par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu. Priekšlikumu direktīvai par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu izskatīs Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI), un tās ziņotājs ir Pavel Poc. Regulas par 
riskgatavību elektroenerģijas sektorā priekšlikuma ziņotājs būs Flavio Zanonato no ITRE 
komitejas; attiecībā uz priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru, ziņotājs būs Morten Helveg Petersen no ITRE 
komitejas. Šo priekšlikumu izskatīs arī Eiropas Parlamenta Budžeta komiteja (ziņotājs būs 
Jens Geier). Arī citas Eiropas Parlamenta komitejas ir paudušas vēlmi izskatīt šos 
priekšlikumus.

Pirmās politiskā debates par visu tiesību aktu kopumu notika Enerģētikas padomes ārkārtas 
sanāksmē 2017. gada 27. februārī Briselē.

Attiecībā uz priekšlikumu regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā pamatota atzinuma 
iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 8. marts, jo tas nebija atbilstīgs subsidiaritātes principam. 
Attiecībā uz priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, termiņš ir 2017. gada 6. aprīlis. Pamatotos atzinumus par priekšlikumu ir 
iesūtījis Francijas parlamenta Senāts, Vācijas Bundestāgs un Rumānijas parlamenta Senāts. 
Pārējiem diviem priekšlikumiem termiņš ir 2017. gada 9. maijs (direktīvai) un 2017. gada 
17. maijs (regulai). Attiecībā uz priekšlikumu regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
atsevišķas dalībvalstis ir paudušas pretrunīgus atzinumus (Polija), un pamatotus atzinumus 
līdz šim ir iesnieguši Vācijas Bundestāgs un Vācijas Bundesrāts.

 Secinājumi

Eiropas lietu komiteja

1) apspriedusi priekšlikumu regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādātā redakcija), 
priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru (pārstrādātā redakcija), priekšlikumu direktīvai par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādātā redakcija) un priekšlikumu regulai 
par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK;

2) atbalsta Čehijas Republikas valdības pamatnostāju galvenajos punktos (2017. gada 
6. marts, 2017. gada 7. marts un 2017. gada 8. marts);

. uzsver dalībvalstu tiesības uz piegādes drošību, tiesības ieviest nosacījumus to 
energoresursu izmantošanai un izvēlei un noteikt energoapgādes struktūru un šajā saistībā 
vērš uzmanību uz ierobežojumiem enerģētikas jomā primārajos ES tiesību aktos;
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4) atzinīgi vērtē pasākumus, kas palielina patērētāju nozīmi un aizsardzību elektroenerģijas 
tirgū;

5) vērš uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt, lai visi pasākumi, kuru nolūks ir pārveidot 
ES enerģētikas sistēmu laikposmā no 2020. gada līdz 2030. gadam, tiktu īstenoti izmaksu 
ziņā efektīvā veidā, jo īpaši attiecībā uz galapatērētājiem, rūpniecības uzņēmumiem un 
mājsaimniecībām;

6) ņem vērā, ka jāpalielina ES dalībvalstu solidaritāte un reģionu vienotība energoapgādes 
drošības jomā, vienlaikus norādot, ka tas nedrīkst nepamatoti ierobežot konkurenci;

7) uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM (2016)0861) ir pretrunā subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, un, pamatojoties uz Līgumiem pievienotā 2. protokola 
6. pantu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu, pieņem 
pamatotu atzinumu ar šādu pamatojumu:

 Eiropas lietu komiteja uzskata, ka regulējums izraisītu tādu lēmumu pieņemšanas 
pilnvaru (reģionālo operatīvo centru pilnvaru, Komisijas jauno pilnvaru) nodošanu ES 
līmenim, kas nav jāsaskaņo ES līmenī, ņemot vērā, ka mērķus var sasniegt ar 
pašreizējiem valsts/reģionālā līmeņa īstenošanas pasākumiem;

 šajā saistībā Eiropas lietu komiteja vērš uzmanību uz Čehijas parlamenta Deputātu 
palātas Ekonomikas komitejas 49. sanāksmē 2017. gada 22. martā pieņemto 
Rezolūciju Nr. 371 par ziemas enerģētikas paketi, kurā Ekonomikas komiteja norāda, 
ka priekšlikums regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādātā redakcija) 
(COM(2016)0861) ir būtisks, ieviešot reģionālo operatīvo centru pārvades sistēmas 
operatoru sadarbībai, ņemot vērā, ka tas rada subsidiaritātes principa pārkāpšanas 
risku, jo reģionālajiem operatīvajiem centriem būs daļēji jāuzņemas dalībvalsts 
lēmumu pieņemšanas iestādes pienākumi jautājumos par elektroapgādes drošību, un tā 
uzskata, ka priekšlikums regulai par elektroenerģijas tirgu ir pretrunā 
proporcionalitātes principam, jo priekšlikumā ietvertie pasākumi nav samērīgi ar 
sasniedzamajiem mērķiem;

8) pilnvaro Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāju saskaņā ar Čehijas Republikas 
parlamenta Deputātu palātas reglamentu iesniegt šo rezolūciju ar Deputātu palātas 
priekšsēdētāja starpniecību Čehijas Republikas valdībai, Senāta priekšsēdētājam, Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētājam un Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam;

9) pilnvaro Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāju iesniegt šo rezolūciju Čehijas parlamenta 
Deputātu palātas Ekonomikas komitejai informācijai.

Josef Šenfeld (parakstīts)
Pārbaudītājs

Jan Zahradník (parakstīts)
Ziņotājs
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Igor Jakubčík (parakstīts) 
Priekšsēdētāja vietnieks
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