
NP\1125785LT.docx PE604.705v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Teisės reikalų komitetas

22.5.2017

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO

Tema: Ispanijos Generalinių Rūmų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos
(COM(2016) 0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo dienos gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkams pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas 
neatitinka subsidiarumo principo.

Ispanijos Generaliniai Rūmai 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

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ JUNGTINIO KOMITETO PAGRĮSTA NUOMONĖ 
1/2017 DĖL PASIŪLYMO DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO DĖL ELEKTROS ENERGIJOS VIDAUS RINKOS SUBSIDIARUMO 
PRINCIPO PAŽEIDIMO (NAUJA REDAKCIJA) (TEKSTAS SVARBUS EEE) [COM 
(2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL I PRIEDAS] [COM (2016) 861 FINAL 
II PRIEDAS] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL 1–5 DALYS} {SWD 
(2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL 1 ir 2 DALYS} {SWD (2016) 413 FINAL}

BENDROJI INFORMACIJA

A. Prie 2007 m. pasirašytos ir 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios Lisabonos sutarties 
pridėtame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nustatyta tvarka, 
pagal kurią nacionaliniai parlamentai tikrina, ar ES teisėkūros iniciatyvos atitinka 
subsidiarumo principą. Šis protokolas į Ispanijos teisę perkeltas 2009 m. gruodžio 22 d. 
įstatymu Nr. 24/2009, kuriuo iš dalies keičiamas 1994 m. gegužės 19 d. įstatymas Nr. 8/1994. 
Šios pagrįstos nuomonės teisinis pagrindas visų pirma yra nauji įstatymo Nr. 8/1994 
straipsniai: 3 straipsnio j punktas, 5 ir 6 straipsniai.

B. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų elektros vidaus 
rinkos taisyklių (nauja redakcija), pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) ir pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) 
buvo patvirtinti Europos Komisijos ir perduoti nacionaliniams parlamentams, kurie turi 
aštuonias savaites patikrinti, ar šiose iniciatyvose laikomasi subsidiarumo principo, t. y. iki 
2017 m. gegužės 9 d. pirmam pasiūlymui ir iki 2017 m. gegužės 17 d. kitiems dviem.

C. Biuras ir Europos Sąjungos reikalų jungtinio komiteto atstovai 2017 m. kovo 30 d. 
patvirtino susitarimą išnagrinėti pasiūlymus dėl ES teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
pranešėja paskyrė Generalinių Rūmų narę Pilar Rojo Noguera ir pateikė prašymą Ispanijos 
vyriausybei pateikti įstatymo Nr. 8/1994 3 straipsnio j punkte nurodytą ataskaitą.

D. Buvo gautos vyriausybės ataskaitos, kuriose skelbiama, kad abu pasiūlymai dėl direktyvų 
atitinka subsidiarumo principą. Taip pat buvo gauta vyriausybės ataskaita, kurioje 
pabrėžiama, kad šis principas pažeidžiamas tam tikrose pasiūlymo dėl reglamento nuostatose. 
Taip pat gauti Katalonijos parlamento, La Riochos parlamento, Kantabrijos parlamento ir 
Baskijos parlamento raštai, kuriuose pranešama apie tai, kad su pasiūlymais susipažinta, jie 
perduoti į archyvą arba nuspręsta pagrįstos nuomonės neteikti.

E. Jungtinis Europos Sąjungos komitetas savo 2017 m. balandžio 26 d. vykusiame posėdyje
patvirtino šią
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PAGRĮSTĄ NUOMONĘ

1. Europos Sąjungos sutarties 5.1 straipsnyje numatyta, jog „Sąjungos kompetencijos 
įgyvendinimas grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais“, o pagal tos pačios 
sutarties 5.3 straipsnį „vadovaujantis subsidiarumo principu, Sąjunga ima veikti tik tada ir tik 
tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, 
regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos 
pasiekti būtų geriau“.

2. Nagrinėjami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų grindžiami Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta:

„2. Nepažeidžiant kitų Sutarčių nuostatų taikymo, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustato priemones, būtinas 1 dalyje nurodytiems tikslams 
pasiekti. Šios priemonės patvirtinamos pasikonsultavus su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu.

Nepažeidžiant 192 straipsnio 2 dalies c punkto, jos neturi poveikio valstybės narės teisei 
apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių 
ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą.“

3.

A. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos bei reglamento dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija).

Pasiūlymu dėl direktyvos, kaip ir dėl reglamento, dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių, siekiama pakoreguoti Bendrijos reguliavimo sistemą atsižvelgiant į 
pokyčius Europos elektros energijos rinkose, ypač į elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių didinimą, aktyvesnį vartotojų dalyvavimą energetikos 
sistemoje ir regionų bendradarbiavimo stiprinimą. 

Pasiūlymas remiasi keliais per pastaruosius du dešimtmečius priimtais teisės aktais, kuriais 
siekiama sukurti elektros energijos vidaus rinką Europos Sąjungoje, visų pirma trimis per 
1996–2009 m. patvirtintais teisėkūros dokumentų rinkiniais, kuriais siekiama integruoti ir 
liberalizuoti rinkas, ir šis pasiūlymas priklauso Komisijos dokumentų rinkiniui dėl švarios 
energijos visiems (angl. „Clean Energy for All“), kurio prioritetai yra skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą, ES pirmavimą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir 
sustiprinti vartotojų vaidmenį.

Dėl to, siekiant aiškumo ir racionalumo, atrodė tikslinga pradėti naują įvairių nuostatų 
redakciją, visas jas pateikiant viename naujo reglamento tekste.

Direktyvoje nustatomi bendrieji principai, pagal kuriuos valstybė narė turi užtikrinti, kad ES 
elektros energijos rinka būtų konkurencinga, orientuota į vartotojus, lanksti ir 
nediskriminacinė. Be to, joje atnaujinamos taisyklės dėl galimų viešųjų paslaugų teikimo 
įsipareigojimų, kuriuos valstybės narės gali taikyti tam tikromis aplinkybėmis. Direktyvoje 
sustiprinamos anksčiau galiojusios vartotojų teisės ir nustatomos naujos.
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Savo ruožtu, naujas elektros energijos rinkos modelis, kuriam priklauso pasiūlymas dėl 
reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos, skirtas reguliuoti fiziškai integruotą Europos 
elektros energijos rinką, kurioje atsinaujinančiųjų energijos išteklių procentas vis didėja. 
Todėl yra peržiūrimos dabartinės taisyklės dėl didmeninės rinkos veikimo ir siūloma jas 
suderinti visoje ES, stiprinant regionų bendradarbiavimą ir nustatant sprendimų priėmimo 
priemones viršvalstybiniu lygmeniu.

Manoma, kad pasiūlymas dėl direktyvos atitinka subsidiarumo principą, kadangi valstybės 
narės negali deramai pasiekti jo tikslų (nei centriniu, nei regioniniu ir vietos lygmeniu), o 
Sąjungos lygmeniu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti galima geriau.

Tačiau manoma, kad dėl tam tikrų reglamento aspektų pasiūlymas neatitinka subsidiarumo 
principo. Be to, šių priemonių įgyvendinimas Ispanijoje – šalyje, kurioje nėra pakankamo 
tinklų sujungimo ir kuri dar labai nutolusi nuo 2020 m. 10 proc. tinklų sujungimo tikslo, 
laikomas neproporcingu, kadangi tos priemonės pateisinamos, kai yra aukštas tinklų 
sujungimo lygis ir nėra fizinių kliūčių. Kol Ispanijoje nėra pakankamo tinklų sujungimo lygio, 
šių priemonių įgyvendinimas mūsų rinkoje nėra pakankamai pagrįstas ir dėl jo gali atsirasti 
didelių iškraipymų, galinčių pakenkti Ispanijos vartotojams. 

Šios priemonės neatitinka subsidiarumo principo:

– Atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiai ir derybos dėl energijos (7 straipsnio 4 dalis). 
Padalijus šiuo metu nustatytą valandinį atsiskaitymo laikotarpį į keturis, vartotojai patirtų 
didelių išlaidų, nes reikėtų pakeisti šiuo metu diegiamas matavimo sistemas, o taip pat dėl 
šiuo metu nustatytų kainų iškraipymo, pakankamai nepagrindžiant nei tokios priemonės 
būtinybės, nei teigiamo jos poveikio.

– Deleguotieji aktai, kurie turi būti visiškai pagrįsti ir turėti aiškiai nustatytą įgyvendinimo 
laiką bei rengimo procesą, pagal pasiūlymą turėtų būti pasitelkiami ne tik neesminiams 
konkretiems techniniams klausimams spręsti, bet būtų vienodai taikomi ir esminiams su 
energetikos politika susijusiems sprendimams (31 straipsnio 3 dalis,46 straipsnio 4 dalis, 
55 straipsnis, 56 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnio 1 dalis ir 59 straipsnio 11 dalis), 
pavyzdžiui, sprendžiant tinklų kodeksų steigimo klausimą.

– Prekybos zonų konfigūracija: 13 straipsnyje numatyta suteikti Komisijai išimtinę 
kompetenciją nuspręsti, nepagrindus, kodėl valstybės narės negali pačios tinkamai 
nustatyti šios konfigūracijos, laikydamosi šiuo metu galiojančios tvarkos (kuri buvo 
patvirtinta 2015 m. ir šiuo metu yra įgyvendinama), pagal kurią numatytas valstybių narių 
dalyvavimas.

– Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 
rekomenduojamas laipsniškas perdavimo ir skirstymo tarifų nustatymo metodikų 
vienodinimas (16 straipsnio 9 dalis).

– Regioninių operatyvinių centrų (ROC), kurie yra naujos struktūros, turinčios savarankiškus 
įgaliojimus priimti sprendimus ir kurios pakeis perdavimo sistemos operatorius tam tikrais 
klausimais, susijusiais su energijos tiekimo saugumu, steigimas (32 straipsnis).
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– Pajėgumų mechanizmų rengimas (23 straipsnis). Pasiūlymu siekiama apriboti šių 
mechanizmų naudojimą, o tai, sykiu pašalinant didžiausių ir mažiausių kainų ribas, galėtų 
sukelti didelę žalą vartotojams tose šalyse, kuriose tinklų sujungimas nepakankamas.

– Naudoti pajėgumų mechanizmus leidžiama tik tais atvejais, kai Europos lygiu atlikus 
paklausos patenkinimo įvertinimą aptinkama saugumo problema, o nacionaliniai 
įvertinimai nepripažįstami, nors  būtent jie ir toliau yra esminiai šalims, kuriose tinklų 
sujungimo lygis yra mažas. Kita vertus, dėl šių mechanizmų sąrangos jie bus taikytini tik 
tokioms technologijoms, kurių išmetamas CO2 kiekis neviršys 550 gC02/kWh, 
nepagrindus, kaip tokios ribos nustatymas suderinamas su valstybių narių teise apibrėžti 
savo energijos rūšių derinį, ir neišanalizavus tokios ribos poveikio energijos tiekimo 
saugumui. Galiausiai, pasiūlyme nustatyta prievolė suteikti prieigą prie šių mechanizmų 
kitoms valstybėms narėms, nors ši priemonė pasiteisintų tik tose šalyse, kurios turi 
pakankamus pajėgumus keistis energija.

Apskritai manoma, kad Komisija nepagrindė, kodėl minėtuose straipsniuose nurodyti atvejai 
turėtų būti reguliuojami ES lygiu, ir laikoma, kad jie turėtų būti reguliuojami nacionaliniu 
lygiu, nes yra susiję su specifinėmis vietos sąlygomis.

Šiuo klausimu savo nuomonę kol kas išreiškė tik Vokietijos Bundestagas, pateikęs panašią 
pagrįstą nuomonę, kurioje teigiama, kad pasiūlymo aspektai, susiję su deleguotaisiais aktais, 
prekybos zonomis ir regioniniais veiklos centrais neatitinka subsidiarumo principo.

B. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija).

Pasiūlymu dėl direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
atsinaujinančiosios energijos sistema priderinama prie 2030 m. klimato ir energetikos tikslų, 
dėl kurių 2014 m. gruodžio mėn. susitarė Europos Vadovų Taryba – kad ES lygiu būtų 
sunaudojama mažiausiai 27 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos. Komisija pripažįsta, kad 
siekia tapti pasaulio pramonės lydere atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. Nustatomos 
šešios veiksmų sritys:

1. Sukurti sistemą, kuri leistų naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius elektros 
energijos sektoriuje, siekiant, kad iki 2030 m. pusė Europos elektros energijos būtų 
gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

2. Padidinti atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą šildymo ir vėsinimo sektoriuose, kurie 
sudaro 50 proc. visos energijos paklausos Europoje.

3. Tvariai mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro transporto sektoriuje (94 proc. 
transporto sektoriaus vis dar priklauso nuo naftos).

4. Stiprinti vartotojų teises ir gerinti informavimą.

5. Stiprinti tvarumo kriterijus. Remiamasi Komisijos įsipareigojimu užtikrinti, kad energijai 
gaminti naudojama biomasė būtų tvari.

6. Nustatyti priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų bendrai ir laiku įgyvendinamas ES lygiu 
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nustatytas privalomas tikslas, jei nėra nustatytų privalomų nacionalinių tikslų.

Sprendžiant, ar  šis pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą, pabrėžiama, kad valstybės 
narės negali deramai pasiekti siūlomo veiksmo tikslų (nei centriniu, nei regioniniu ir vietos 
lygiu), o Sąjungos lygmeniu dėl numatomo veiksmo masto ir (arba) poveikio juos pasiekti 
galima geriau. 

Tačiau, atrodo tikslinga, kad galutinis pasiūlymas, kuris bus priimtas, leistų geriau atsižvelgti 
į valstybių narių ypatumus, visų pirma atsižvelgiant į esamą tinklų sujungimo lygį kiekvienoje 
valstybėje narėje.

IŠVADA

Europos Sąjungos reikalų jungtinis komitetas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, 
kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (nauja redakcija), atsižvelgiant į šio dokumento 3 dalyje minimas nuostatas, neatitinka 
subsidiarumo principo, įtvirtinto galiojančioje Europos Sąjungos sutartyje.
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