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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Vācijas Bundestāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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 Vācijas Bundestāga pamatots atzinums par minēto regulas priekšlikumu.

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

LĒMUMS

Vācijas Bundestāgs 228. sanāksmē, kas notika 2017. gada 30. martā, ņemot vērā Bundestāga 
publikāciju Nr. 18/11777 (jauna), nolēma:

a) federālās valdības paziņojumam
Publikācija 18/11229, Nr. A.16
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
(pārstrādāta redakcija)
COM(2016)0861(final), Padomes dok. Nr. 15135/16)

Temats: pamatots atzinums atbilstīgi Lisabonas līguma Protokolam Nr. 2 
(subsidiaritātes un proporcionalitātes principu pārbaude).

b) federālās valdības paziņojumam
Publikācija 18/11229, Nr. A.17
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)
COM(2016)0863(final), Padomes dok. Nr. 15149/16)

Temats: pamatots atzinums atbilstīgi Lisabonas līguma Protokolam Nr. 2 
(subsidiaritātes un proporcionalitātes principu pārbaude).

Ņemot vērā paziņojumu par publikāciju 18/11229, Nr. A.16 un A.17, saskaņā ar Lisabonas 
līguma Protokolu Nr. 2 saistībā ar Likuma par integrācijas atbildību 11. pantu pieņemt 
rezolūciju, ar ko nosoda subsidiaritātes un proporcionalitātes principa pārkāpumu.

Eiropas Komisija, 2016. gada 30. novembrī nākot klajā ar iniciatīvu „Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropas iedzīvotājam” („Clean Energy for all Europeans“), ierosināja 
visaptverošu tiesību aktu paketi, kuras mērķis ir pārveidot enerģētikas politikas satvaru. 
Šajā paketē ir četras direktīvas un četras regulas.

Ierosinātajā ACER regulas un regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu pārstrādātajā 
redakcijā ir paredzēts nodot vairākas pilnvaras, jo īpaši Eiropas Savienības (ES) 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER), jaunajiem reģionālajiem operatīvajiem 
centriem (tā dēvētajiem „ROC”, kuros apvienoti pārvades sistēmu operatori, kam tiek 
piešķirtas patstāvīgas lēmumu pieņemšanas pilnvaras) un attiecībā uz tehniskajiem 
procesiem, piemēram, deleģēto tiesību aktu izstrādei.

Abu regulu izvērtēšana no subsidiaritātes aspekta saturiski ir cieši saistīta, tādēļ tās tiks 
izvērtētas kopā.

I. Attiecībā uz priekšlikumu par ACER regulas (COM(2016)0863(final)); Padomes dok. 
Nr. 15149/16) un Regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM(2016)0861(final)); 
Padomes dok. Nr. 15135/16) pārstrādātās redakcijas saderību ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem Vācijas Bundestāgs konstatē:
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1. Vācijas Bundestāgs atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija, iesniedzot tiesību aktu paketi 
„Tīru enerģiju ikvienam Eiropas iedzīvotājam”, ir ierosinājusi visaptverošu koncepciju 
nolūkā pārveidot enerģētikas politikas satvaru, tādējādi sekmīgāk palīdzot atrisināt 
uzdevumus, kas saistīti ar enerģētikas jomas pārkārtošanu Vācijā.

2. Vācijas Bundestāgs atzinīgi vērtē regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu galveno 
mērķi — stiprināt Eiropas elektroenerģijas iekšējo tirgu un jo īpaši pielāgot to atjaunojamo 
energoresursu daļas pieaugumam. Bundestāgs uzskata, ka sekmīgiem savstarpēji 
savienotiem, sadarbspējīgiem, likvīdiem un elastīgākiem tirgiem ir izšķiroša nozīme, lai 
varētu izmantot iekšējā tirgus sinerģijas un tādējādi veicināt konkurenci un inovāciju, 
garantēt efektīvu un stabilu elektroenerģijas piegādes drošību un uzlabot atjaunojamo 
energoresursu integrāciju.

3. Vācijas Bundestāgs arī uzskata, ka ACER faktiski ir kļuvusi par organizāciju, kas 
koordinē un konsultē valstu energoregulatoru darbu.

4. Tomēr Vācijas Bundestāgs uzskata, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem 
neatbilst šādi regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu un ACER regulas noteikumi:

a) Komisijai piešķirtās jaunās pilnvaras valsts teritorijā noteikt tirdzniecības zonu robežas 
(13. panta 4. punkts, 5. punkta 2. teikums, 6. punkts),

b) visu tematisko jomu vispārīga iekļaušana neskaitāmos deleģētajos aktos (Regula par 
elektroenerģijas iekšējo tirgu, 55. panta 1. punkts, 31. panta 3. punkts, 46. panta 4. punkts, 
56. panta 1. punkts un 4. punkts, 57. pants un 59. panta 11. punkts),

c) reģionālo operatīvo centru izveide (ROC, Regula par elektroenerģijas iekšējo tirgu, 32.–
34. pants),

d) ACER lēmumu pieņemšanas un pilnvaru jomas paplašināšana (ACER regula, 6. panta 
8. punkts, 7. pants, 8. panta 2. punkts, 14. pants) un

e) ACER balsošanas kārtības maiņa (ACER regula, 19., 23., 25. pants).

5. Vācijas Bundestāgs patur tiesības atsevišķā atzinumā paust nostāju attiecībā uz citiem 
priekšlikumu paketes „Tīru enerģiju ikvienam Eiropas iedzīvotājam” aspektiem.

6. Vācijas Bundestāgs lūdz priekšsēdētāju paziņot šo lēmumu Eiropas Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei, kā arī paziņot to dalībvalstu parlamentiem.

II. Pamatojums

1. Tirdzniecības zonu robežas

Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
pārstrādātajai redakcijai 13. pantā paredzēta jauna kārtība attiecībā uz tirdzniecības zonu 
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noteikšanu ES. Saskaņā ar to Eiropas Komisijai tiek piešķirtas ekskluzīvas pilnvaras 
pieņemt lēmumus jautājumā par tirdzniecības zonu robežām dalībvalsts teritorijā. Līdz šim 
bija vajadzīgs visu dalībvalstu vienbalsīgs lēmums.

Vācijas Bundestāgs uzskata, ka, nododot šīs lēmuma pieņemšanas pilnvaras Eiropas 
Komisijai, tiek pārkāpts subsidiaritātes princips.

Lai tiesību akta priekšlikums, kura piemērošanas joma nav ES ekskluzīvā kompetencē, 
atbilstu Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktā nostiprinātajam subsidiaritātes 
principam, Eiropas Komisijai ir jāpamato, kāpēc attiecīgā tiesību akta priekšlikumā 
izvirzītos mērķus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet ierosinātās darbības 
mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.

Eiropas Komisija šādu pierādījumu nespēja sniegt. Jautājumā par tirdzniecības zonu 
robežām galu galā ir jānosaka, vai dalībvalstī jābūt vienotām elektroenerģijas 
vairumtirdzniecības cenām. Tas attiecas uz dalībvalsts ekonomisko un sociālo vienotību, 
par ko ir jālemj attiecīgajai dalībvalstij.

2. Deleģētie akti

Priekšlikumā regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu vairākās vietās (jo īpaši 55. pantā un 
31. panta 3. punktā, 46. panta 4. punktā, 56. panta 1. punktā, 57. panta 1. punktā un 
59. panta 11. punktā) paredzēts jautājumus risināt vēlāk, pieņemot tiesību aktus. Tie 
jāpieņem Komisijai kā deleģēti tiesību akti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 290. pantu.

Eiropas Komisija nav paskaidrojusi, kāpēc visi jautājumi, kas iekļauti šajā visaptverošajā 
sarakstā, ir jāregulē ES līmenī. Vācijas Bundestāgs uzskata, ka daļa šo jautājumu ir tādi, 
kurus labāk var atrisināt valsts līmenī, jo tie ir saistīti ar vietējām īpatnībām.

Vācijas Bundestāgs jo īpaši kritizē to, ka vēlāk paredzēts pieņemt tiesību aktus ne vien par 
atsevišķiem konkrētiem tehniskajiem jautājumiem, bet arī kopā par tematiskajām jomām. 
Saskaņā ar LESD 290. pantu deleģētie tiesību akti paredzēti nebūtisku jautājumu 
risināšanai. Vācijas Bundestāgs uzskata, ka regulas par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
pārstrādātās redakcijas priekšlikuma 55. pantā minētās tematiskās jomas noteikti neietver 
jautājumus, kas šajā nozīmē ir nebūtiski. Bundestāga paustās bažas apstiprina jau līdz šim 
izdotie ārkārtīgi plašie tīkla kodeksi. Turklāt ir jāņem vērā, ka dalībvalstīm tikpat kā nebūs 
iespējas ietekmēt deleģēto tiesību aktu. Deleģēto tiesību aktu var noraidīt tikai ES Padomē 
ar kvalificētu balsu vairākumu. Pilnvarojot pieņemt deleģētos tiesību aktus par visām 
tematiskajām jomām kopā, vairs gandrīz nebūs iespējams konstatēt, vai konkrētie Eiropas 
Komisijas priekšlikumi atbilst subsidiaritātes principam.

Vācijas Bundestāgs uzskata, ka pilnvaras pieņemt deleģētos tiesību aktus kopā par visām 
tematiskajām jomām ir pretrunā proporcionalitātes principam. Svarīgi politiski 
pamatlēmumi par to, vai un cik lielā mērā tematiskās jomas, kas minētas regulas par 
elektroenerģijas iekšējo tirgu pārstrādātās redakcijas priekšlikuma 55. pantā, patiešām 
labāk iespējams regulēt ar konkrētiem noteikumiem ES līmenī, jebkurā gadījumā ir 
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jāpieņem, ievērojot Parlamenta standarta procedūru, kas paredzēta ES Līgumos. Šajā ziņā 
Bundestāgs konstatē, ka jau pieņemtajos tīkla kodeksos ir ietverti neskaitāmi politiski 
svarīgi jautājumi.

3. Reģionālie operatīvie centri (ROC)

Regulas par elektroenerģijas tirgu pārstrādātās redakcijas priekšlikuma 32. pantā ir 
paredzēts, ka tiks izveidoti reģionālie operatīvie centri, kuros apvienoti pārvades sistēmu 
operatori. Pārvades sistēmu operatori jau sadarbojas tā dēvētajos pakalpojumu centros 
(piemēram, CORESO). Tomēr šiem centriem nav piešķirtas lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras. Toties Eiropas Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka tagad reģionālajiem 
operatīvajiem centriem būs piešķirtas pilnvaras pieņemt lēmumus jomās, kas saistītas ar 
elektroenerģijas piegādes drošību.

Eiropas Komisija nav izsmeļoši paskaidrojusi, kāpēc ir jānodod šīs pilnvaras un kāpēc 
Komisijas izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt, izmantojot pašreizējo pārvades sistēmu 
operatoru sadarbību reģionālajos pakalpojumu centros. Pārvades sistēmu operatoru 
brīvprātīgā sadarbība jau ir pierādījusi savu noderīgumu arī būtiski svarīgās tīkla situācijās. 
Vācijas Bundestāgs uzskata, ka Eiropas Komisijas uzskaitītie papildu ieguvumi, ko radītu 
šāda lēmumu pieņemšanas pilnvaru nodošana, ir apšaubāmi, ņemot vērā centrālajās 
struktūrās koncentrēto uzdevumu radītos zaudējumus inovāciju jomā. Vācijas Bundestāgs 
arī uzskata, ka nav skaidri nošķirtas kompetences, kā arī nav skaidri noteikts, kam 
jāuzņemas galīgā atbildība, un nav pilnībā aplūkoti citi svarīgi jautājumi par atbildību. Šīs 
neskaidrības varētu negatīvi ietekmēt sistēmas darbības drošību. Jo īpaši būtu jāgarantē, ka 
dalībvalstis arī turpmāk varēs patstāvīgi izlemt jautājumus, kas saistīti ar galvenajiem 
energoapgādes drošības aspektiem.

4. ACER regulas pārstrādātā redakcija

Izvirzot regulas priekšlikumu, Eiropas Komisija vēlas paplašināt Aģentūras pilnvaras. Šīs 
2009. gadā ar Regulu (EK) 713/2009 izveidotās Aģentūras uzdevums ir ES līmenī pildīt 
regulatīvās funkcijas, ko uzņēmušās dalībvalstis, un attiecīgi koordinēt šo iestāžu 
pasākumus. Aģentūra:

– sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades/sadales sistēmu operatoriem, 
regulatīvajām iestādēm vai ES iestādēm;

– pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kas minēti regulā; un

– iesniedz Komisijai nesaistošas galvenās pamatnostādnes („galvenās pamatnostādnes”) 
saskaņā ar 6. pantu Regulā (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 
tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un 6. pantu Regulā (EK) Nr. 715/2009 par 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem.

Regulas priekšlikumā vairākās vietās paredzēts paplašināt Aģentūras pilnvaras un mainīt 
Aģentūras iekšējo balsošanas kārtību.
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Vācijas Bundestāgs uzskata, ka dažos priekšlikuma noteikumos saskaņā ar 6. pantu 
Lisabonas līguma Protokolā Nr. 2 ir pārkāpti subsidiaritātes un proporcionalitātes principi.

a) Pirmkārt, tas attiecas uz Aģentūras pilnvaru paplašināšanu.

• Turpmāk noteiktos apstākļos Aģentūra būs pilnvarota pieņemt galīgo lēmumu visos 
regulatīvajos jautājumos, kuri ir „svarīgi pārrobežu mērogā” un kuri ir valstu regulatīvo 
iestāžu kompetencē. Šīs galīgā lēmuma pieņemšanas pilnvaras paredzēts īstenot ne vien 
pēc valstu kompetento regulatīvo iestāžu vienota kopīga lūguma, bet arī tad, ja divas valstu 
regulatīvās iestādes nebūs varējušas panākt vienošanos ļoti īsā sešu mēnešu (attiecīgi —
maksimāli divpadsmit) termiņā. Līdz šim tādu kārtību piemēroja jautājumos, kas saistīti ar 
pārrobežu infrastruktūru (Regula (EK) Nr. 713/2009, 6. panta 8. punkts).

Jēdziens „svarīgi pārrobežu mērogā” ir nekonkrēts. Kopējā iekšējā tirgū jebkura situācija 
varētu būt potenciāli svarīga pārrobežu mērogā. Ir pietiekami, ja viena valsts kompetentā 
regulatīvā iestāde uzskata, ka konkrētā situācija ir svarīga pārrobežu mērogā un nespēj 
vienoties ar kaimiņvalsts regulatīvo iestādi. Tādējādi rodas risks, ka Aģentūrai būs jārisina 
visi regulatīvie jautājumi.

• Turklāt priekšlikumā ir paredzēts arī tas, ka Eiropas Komisija drīkst nodot Aģentūrai 
arī citus uzdevumus, kas var ietvert lēmumu pieņemšanas pilnvaras (14. pants). Līdz šim 
varēja nodot tikai tādus uzdevumus, kas neietver lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Tomēr 
tikai Savienības likumdevēji — tātad Padome un Eiropas Parlaments — var izlemt, kuras
lēmumu pieņemšanas pilnvaras jāuzņemas Komisijai un kuras Aģentūrai.

• Priekšlikumā ir paplašināta Aģentūras iesaistīšanās tādu lēmumu pieņemšanā, ko 
paredzēts pieņemt ar deleģētajiem aktiem kā tīkla kodeksus (5. panta 2. punkts). Līdz šim 
attiecībā uz metodes precizēšanu vai izstrādi, kas tīkla kodeksos tiek nodota valsts 
regulatīvajām iestādēm, tās varēja kopīgi izstrādāt priekšlikumu un pēc tam to vienbalsīgi 
pieņemt. Ja lēmums tika pieņemts vienbalsīgi, priekšlikums netika iesniegts Aģentūrai 
lēmuma pieņemšanai. Saskaņā ar regulas priekšlikumu tagad Aģentūrai būs tiesības 
izstrādāto priekšlikumu pārbaudīt un koriģēt. Pēc tam koriģēto priekšlikumu Regulatoru 
valdei („Board of Regulators”) jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

• Aģentūrai ir jālemj par reģionālo operatīvo centru lielumu (8. panta 2. punkts).

• Paredzēts arī mainīt lēmumu pieņemšanas procesu reģionālajos jautājumos 
(7. pants) — attiecīgās valsts regulatīvās iestādes vairs nevarēs pašas pieņemt lēmumus 
reģionālajos jautājumos, tās varēs tikai iesniegt ieteikumus Regulatoru valdei. Arī šajā 
gadījumā Aģentūrai būs tiesības koriģēt priekšlikumus.

Aģentūras pilnvaru paplašināšana attiecībā uz galīgā lēmuma pieņemšanu ir pretrunā 
proporcionalitātes principam. Eiropas Komisija savā priekšlikumā nav pamatojusi, kādēļ, 
lai novērstu šķēršļus elektroenerģijas iekšējā tirgū, ir vajadzīga šāda plaša iejaukšanās 
valsts regulatīvo iestāžu neatkarīgā darbībā.

Nekonkrēti formulētie ACER uzdevumi, nosakot vispārīgas pilnvaras visās iespējamās 
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pārrobežu mērogā svarīgās situācijās, un tas, ka Komisija vēlāk var ACER uzticēt 
uzdevumus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu (14. pants), rada risku, ka tādējādi 
Aģentūrai tiks nodotas arī pilnvaras risināt tādus jautājumus, kas nekādā gadījumā nav 
saistīti vai tikai nebūtiskā mērā ir saistīti ar pārrobežu situācijām.

Turklāt, nododot ACER papildu pilnvaras, tiek pārkāpts proporcionalitātes princips, jo šāda 
rīcība ir plašāka, nekā nepieciešams Eiropas Komisijas izvirzītā mērķa sasniegšanai, un 
ilgtermiņā negatīvi ietekmēs valsts regulatīvo iestāžu neatkarību un līdzdalību lietišķā 
Aģentūras lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī pieņemto lēmumu atzīšanu.

Eiropas Komisija nav arī pamatojusi, kādēļ ACER ir jānosaka reģionālo operatīvo centru 
lielums. Jo šie centri ir plašāki, jo stingrāka kļūst Bundestāga negatīvā nostāja jautājumā 
par reģionālo operatīvo centru izveidi. Šajā gadījumā nav skaidrs, kādēļ šis lēmums būtu 
jāpieņem ES līmenī.

b) Subsidiaritātes un proporcionalitātes apsvērumi attiecas arī uz Aģentūras lēmumu
pieņemšanas procesu pielāgošanu.

• Proti, cita starpā ir paredzēts, ka Administratīvās valdes un Regulatoru valdes 
lēmumi turpmāk tiks pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, turklāt jāpiemēro vienkāršs 
balsu sadalījums (princips „viena valsts — viena balss”) (19., 23. pants). Līdz šim bija 
vajadzīgs divu trešdaļu klātesošo dalībnieku balsu vairākums.

Līdz šim vajadzīgais divu trešdaļu balsu vairākuma balsojums šajās struktūrās nodrošina 
subsidiaritātes principa ievērošanu visās Aģentūras darbībās un papildus garantē valstu 
energoregulatoru neatkarību. Tādēļ būtu jāapsver iespēja saskaņā ar LES 16. panta 
4. punktu ieviest Aģentūras Regulatoru valdē kvalificēta balsu vairākuma, t. i., dubulta 
balsu vairākuma, principu.

• Visbeidzot, regulas priekšlikumā paredzēts, ka turpmāk ACER direktors drīkstēs 
izstrādāt atzinumus, ieteikumus un lēmumus, neiesaistot šajā procesā attiecīgās valstu 
regulatīvās iestādes (25. pants).

Eiropas Komisija nav pārliecinoši pamatojusi, kāpēc spēkā esošais regulējums, saskaņā ar 
kuru valstu regulatīvās iestādes šo procesu īstenoja, savstarpēji sadarbojoties, nebija 
pietiekams.
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