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Temats: Spānijas parlamenta 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 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 Spānijas parlamenta pamatots atzinums par minēto regulas 
priekšlikumu.

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

EIROPAS SAVIENĪBAS LIETU APVIENOTĀS KOMITEJAS 2017. GADA 26. APRĪĻA 
PAMATOTS ATZINUMS NR. 1/2017 PAR PRIEKŠLIKUMA EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI PAR ELEKTROENERĢIJAS IEKŠĒJO TIRGU 
(PĀRSTRĀDĀTĀ REDAKCIJA) (DOKUMENTS ATTIECAS UZ EEZ) [COM (2016) 861 
FINAL] [COM (2016) 861 FINAL I PIELIKUMS] [COM (2016) 861 FINAL 
II PIELIKUMS] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL 1–5 DAĻA} {SWD 
(2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL 1.–2. DAĻA} {SWD (2016) 413 FINAL} 
NEATBILSTĪBU SUBSIDIARITĀTES PRINCIPAM

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

A. Protokols par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu, kas pievienots 
2007. gada Lisabonas līgumam, kurš ir spēkā kopš 2009. gada 1. decembra, paredz valstu 
parlamentu kontroles procedūru attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu ES 
likumdošanas iniciatīvās. Šo protokolu Spānijā īsteno ar 2009. gada 22. decembra Likumu 
Nr. 24/2009, ar ko groza 1994. gada 19. maija Likumu Nr. 8/1994. Šā pamatotā atzinuma 
juridisko pamatu jo īpaši veido Likuma Nr. 8/1994 jaunais 3. panta j) punkts, kā arī 5. un 
6. pants.

B. Eiropas Komisija apstiprināja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija), 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
(pārstrādāta redakcija) un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) un nosūtīja tos 
dalībvalstu parlamentiem, kuriem astoņu nedēļu laikā bija jāizvērtē, kā šajās likumdošanas 
iniciatīvās ir ievērots subsidiaritātes princips. Pirmā priekšlikuma izskatīšanas termiņš beidzās 
2017. gada 9. maijā, bet pārējo divu priekšlikumu — 2017. gada 17. maijā.

C. Eiropas Savienības lietu apvienotās komitejas prezidijs un spīkeri 2017. gada 30. martā 
apstiprināja vienošanos veikt minēto ES likumdošanas iniciatīvu pārbaudi, par referentu 
izraugoties deputāti Pilar Rojo Noguera un pieprasot valdībai sagatavot Likuma Nr. 8/1994 
3. panta j) punktā paredzēto ziņojumu.

D. Apvienotā komiteja ir saņēmusi valdības ziņojumus, kuros tiek apstiprināta abu direktīvu 
priekšlikumu atbilstība subsidiaritātes principam. Tā ir saņēmusi arī valdības ziņojumu, kurā 
ir norādīts, ka daži regulas priekšlikuma noteikumi pārkāpj subsidiaritātes principu. Turklāt ir 
saņemtas arī Katalonijas, Larjohas, Kantabrijas un Basku zemes parlamenta vēstules, kurās tie 
informē par šī jautājuma ņemšanu vērā, arhivēšanu vai pamatota atzinuma nesniegšanu.

E. Eiropas Savienības lietu apvienotā komiteja 2017. gada 26. aprīļa sanāksmē
apstiprināja turpmāk minēto dokumentu.
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PAMATOTS ATZINUMS

1. Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 1. punkts paredz, ka „Savienības kompetenču 
īstenošanu nosaka subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips” un šī Līguma 
5. panta 3. punktā ir norādīts ka „saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav 
ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet 
ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”.

2. Aplūkoto tiesību aktu priekšlikumu pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 
194. panta 2. punkts, kurā ir paredzēts:

“2. Neskarot citus Līgumu noteikumus, Eiropas Parlaments un Padome saskaņa ar parasto 
likumdošanas procedūru nosaka vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu 1. punktā minētos 
mērķus. Šādus pasākumus paredz pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
un Reģionu komiteju.

Tie neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu energoresursu izmantošanai, 
izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas energoapgādes struktūru, neskarot 
192. panta 2. punkta c) apakšpunktu.”.

3.

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

Direktīvas un regulas priekšlikumā par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu tiek mēģināts pielāgot Kopienas tiesisko regulējumu izmaiņām Eiropas 
elektroenerģijas tirgos, konkrētāk, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas lielākam apmēram, lietotāju aktīvākai līdzdalībai enerģētikas sistēmā un 
reģionālās sadarbības pastiprināšanai. 

Lai izveidotu ES elektroenerģijas iekšējo tirgu, pēdējo divdesmit gadu laikā pirms šā 
priekšlikuma ir pieņemti dažādi tiesību akti, konkrētāk, laikposmā no 1996. gada līdz 
2009. gadam ir pieņemti trīs tiesību aktu kopumi, kuru mērķis bija integrēt un liberalizēt 
tirgus. Šis priekšlikums iekļaujas Komisijas tiesību aktu kopumā “Tīru enerģiju 
visiem”/“Clean Energy for All”, kura prioritātes ir energoefektivitātes veicināšana, ES vadošā 
loma atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā un patērētāju lomas pastiprināšana.

Skaidrības un racionalizācijas nolūkā šķita lietderīgi atsevišķos noteikumus pārstrādāt un 
apkopot vienā dokumentā — jaunā regulā.

Direktīvas priekšlikumā ir noteikti vispārēji principi par to, ka dalībvalstīm ir jānodrošina ES 
elektroenerģijas tirgus konkurētspēja, orientācija uz patērētāju, elastīgums un 
nediskriminācija. Tajā ir arī paredzēti jauni noteikumi par iespējamām sabiedrisko 
pakalpojumu saistībām, kuras konkrētos apstākļos var uzlikt dalībvalstis. Direktīvā ir 
nostiprinātas iepriekš spēkā esošās patērētāju tiesības un ieviestas jaunas patērētāju tiesības.
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Jaunā elektroenerģijas tirgus izveide, kurā ietilpst priekšlikums regulai par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu, savukārt ir paredzēta, lai reglamentētu jau fiziski integrēto Eiropas 
elektroenerģijas tirgu, kurā augošu īpatsvaru veido atjaunojamie energoresursi. Šajā nolūkā 
tiek pārskatīti pašreiz spēkā esošie noteikumi par vairumtirgu darbību un ierosināts saskaņot 
darbību visā ES, pastiprinot reģionālās sadarbības pasākumus un izveidojot pārvalstiskus 
lēmumu pieņemšanas mehānismus.

Tiek uzskatīts, ka direktīvas priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam, jo tajā noteiktos 
mērķus dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot, bet 
ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami ES līmenī.

Taču regulas priekšlikums dažos aspektos neatbilst subsidiaritātes principam. Turklāt šo 
darbību īstenošana Spānijā, kurai nav pietiekamas starpsavienotības un kura vēl ne tuvu nav 
sasniegusi 10 % starpsavienotības mērķi, kas būtu jāsasniedz līdz 2020. gadam, tiek uzskatīta 
par nesamērīgu, ņemot vērā to, ka šo darbību pamatā ir augsts starpsavienotības līmenis un 
fizisku šķēršļu neesamība. Tā kā Spānijai nav pietiekamas starpsavienotības, šo darbību 
īstenošanai mūsu tirgū nav pietiekama pamata un tā var radīt ievērojamus traucējumus, kas 
kaitētu Spānijas patērētājiem. 

Subsidiaritātes principam neatbilst šādi pasākumi:

– Nebalansa norēķinu periodi un enerģijas tirdzniecība (7. panta 4. punkts). Pārejot no 
stundu gara norēķinu perioda uz 15 minūšu garu norēķinu periodu, patērētājiem tiktu 
radītas lielas izmaksas, jo vajadzētu aizstāt šobrīd uzstādītās mērīšanas sistēmas, kā arī 
tiktu radīti traucējumi šobrīd izveidotajā cenu signālu sistēmā, lai gan nav pietiekamas 
vajadzības šo darbību veikt un tā neradītu pozitīvas sekas.

– Deleģētajiem aktiem ir jābūt pilnībā pamatotiem un ir skaidri jānosaka to darbības jomas 
un sagatavošanas procesa ierobežojumi, jo saskaņā ar priekšlikumu deleģētos aktus 
izmantotu ne tikai specifisku, nebūtisku tehnisko jautājumu risināšanai, bet tie bez 
izšķirības attiektos uz svarīgiem enerģētikas politikas lēmumiem (31. panta 3. punkts, 
46. panta 4. punkts, 55. pants, 56. panta 1. punkts, 57. panta 1. punkts un 59. panta 
11. punkts), piemēram, par tīkla kodeksu izveidi.

– Tirdzniecības zonu noteikšana. 13. pantā Komisijai tiek piešķirta ekskluzīva kompetence, 
nesniedzot pamatojumu, izlemt, ka dalībvalstis pašas nevar panākt pieņemamu vienošanos 
par konkrēto konfigurāciju saskaņā ar pašlaik spēkā esošo procedūru (apstiprināta 
2015. gadā un pašlaik īstenošanas posmā), kura paredz dalībvalstu iesaisti.

– Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) sniegts ieteikums par pārvades un sadales 
tarifu metodiku pakāpenisku konverģenci (16. panta 9. punkts).

– Reģionālo operatīvo centru izveide (32. pants). Šie centri ir jaunas struktūras, kurām būtu 
autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras un ar kurām dažos ar piegādes drošību saistītos 
jautājumos tiktu aizstāti pārvades sistēmu operatori.

– Jaudas mehānismu uzbūve (23. pants). Priekšlikuma mērķis ir ierobežot šos mehānismus, 
un šis pasākums kopā ar maksimālo un minimālo cenu ierobežojumu likvidēšanu varētu 
radīt nopietnus kaitējumus to valstu patērētājiem, kurās nav pietiekamas starpsavienotības.
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– Jaudas mehānismu izmantošana ir atļauta tikai gadījumos, kad Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumā tiek konstatēta drošības problēma, un valsts līmeņa novērtējumi 
nav derīgi, lai gan tie joprojām ir svarīgi valstīs ar zemu starpsavienotības līmeni. No otras 
puses, mehānismu uzbūve ļauj izmantot tikai tehnoloģijas, kuru C02 emisijas nesasniedz 
550 gC02/kWh maksimālo robežvērtību, taču netiek sniegts pamatojums par to, kā šīs 
robežvērtības noteikšana ir savietojama ar dalībvalstu tiesībām noteikt savu energoresursu 
struktūru, un nav izanalizēts, kā šādas robežvērtības ieviešana ietekmētu piegādes drošību. 
Visbeidzot, saskaņā ar priekšlikumu būtu jāizveido mehānismi citās dalībvalstīs, taču šādai 
darbībai būtu pamatojums tikai attiecībā uz tām valstīm, kurām ir pietiekama 
starpsavienotības kapacitāte.

Kopumā tiek uzskatīts, ka Komisija nav pamatojusi, kāpēc jautājumi, kas iekļauti minētajos 
punktos, ir jāreglamentē ES līmenī, un norādīts, ka tie ir jāreglamentē valsts līmenī, jo šie 
jautājumi attiecas uz specifiskiem vietējiem apstākļiem.

Izrādās, ka arī Vācijas parlaments ir nācis klajā ar līdzīgu pamatoto atzinumu, kurā tas ir 
norādījis, ka priekšlikumā iekļautie noteikumi par deleģētajiem aktiem, tirdzniecības zonām 
un reģionālajiem operatīvajiem centriem neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)

Priekšlikums direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu pielāgo 
atjaunojamo energoresursu regulējumu mērķiem, kurus līdz 2030. gadam jāsasniedz klimata 
un enerģētikas jomā un kurus Eiropadome pieņēma 2014. gada oktobrī, proti, mērķiem 
panākt, ka ES mēroga atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvars gala patēriņā ir vismaz 
27 %. Komisija atzīst, ka tās mērķis ir būt atjaunojamo energoresursu nozares līderei pasaules 
mērogā. Tā ir norādījusi sešas darbības jomas:

1. Tāda satvara izveide, kas rada iespējas izvērst atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
elektroenerģijas nozarē, par mērķi nosakot to, ka līdz 2030. gadam Eiropā pusi no 
elektroenerģijas apjoma vajadzētu ražot no atjaunojamiem energoresursiem.

2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pastiprināšana apkures un dzesēšanas nozarē, 
kas šobrīd veido 50 % no kopējā enerģijas pieprasījuma Eiropā.

3. Transporta nozares ilgtspējīga dekarbonizācija (šobrīd 94 % no transporta nozares 
joprojām izmanto naftas produktus).

4. Patērētāju tiesību un patērētāju informēšanas pastiprināšana.

5. Ilgtspējības kritēriju pastiprināšana. Saskaņā ar Komisijas kompromisa priekšlikumu 
biomasai, kuru izmanto enerģijas ražošanā, ir jābūt ilgtspējīgi iegūtai.

6. Tādu pasākumu īstenošana, kas nodrošinātu ES līmeņa mērķu kopīgu un savlaicīgu 
īstenošanu, nepievēršot uzmanību valsts līmenī noteiktajiem saistošajiem mērķiem.

Attiecībā uz šī priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam ir konstatēts, ka ierosinātās 
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darbības mērķus dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi 
īstenot, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami ES līmenī. 

Tomēr būtu lietderīgi, ja galīgajā priekšlikumā, kas tiks apstiprināts, būtu paredzētas iespējas 
labāk pielāgoties katras dalībvalsts specifiskajai situācijai, jo īpaši ņemot vērā katras 
dalībvalsts faktisko starpsavienotības līmeni.

SECINĀJUMS

Minēto iemeslu dēļ Eiropas Savienības lietu apvienotā komiteja uzskata, ka priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta 
redakcija) atzinuma 3. punktā norādītajos konkrētajos aspektos neatbilst spēkā esošajā 
Līgumā par Eiropas Savienību noteiktajam subsidiaritātes principam.
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