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

Prancūzijos Respublikos Senatas 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

Rezoliucija Europos klausimais, kurioje pateikiama pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl 
reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016) 861 final), 
kuris yra dokumentų rinkinio „Švari energija visiems europiečiams“ dalis, atitikties 
subsidiarumo principui 

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Ekonomikos reikalų komiteto rezoliuciją; rezoliucijos turinys pateikiamas 
toliau.

Žr. numerius: Senatas: 548 (2016–2017).

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (nauja redakcija) (COM(2016) 861 final), anglų kalba paskelbtas 2016 m. lapkričio 
30 d., prancūzų kalba – 2017 m. vasario 23 d., yra dokumentų rinkinio „Švari energija visiems 
europiečiams“ dalis.

Šiuo pasiūlymu siekiama skatinti suderinti elektros energijos perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodus. Jame nurodomi principai ir procedūros, taikytini suderintam išteklių ir 
paklausos adekvatumo vertinimui. Pasiūlymu taip pat keičiamos Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo (santrumpa anglų k. ENTSO-E), kuris buvo įkurtas 
2009 m. remiantis trečiuoju energetikos teisės aktų rinkiniu, užduotys ir funkcijos.

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,

Senatas pateikė šias pastabas:

– tai, kad nustatomos visoms valstybėms narėms bendros taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama elektros energijos rinka, atitinka energetikos sąjungos idėją, kuriai 
Senatas pritaria;

– vis dėlto, kadangi energetikos srityje esama pasidalijamosios kompetencijos, tikslinga, kad 
Sąjunga veiktų siekdama tik tų tikslų, kurių valstybės narės negali deramai pasiekti, o 
Sąjungos lygiu juos pasiekti būtų geriau;

1° Dėl regioninių operatyvinių centrų:

– pasiūlymo dėl reglamento COM(2016) 861 final 32 straipsniu siekiama įsteigti kelias 
valstybes nares apimančius regioninius operatyvinius centrus, remiantis Europos Sąjungos 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) siūlomu 
suskirstymu;

– to paties pasiūlymo 38 straipsniu leidžiama kiekvienam operatyviniam centrui priimti 
nacionaliniams operatoriams skirtus saistančius sprendimus keturiose srityse, kurios 
svarbios siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą: koordinuoto pralaidumo 
skaičiavimo, koordinuotos saugumo analizės, regiono rezervų apimties nustatymo ir 
didžiausio naujų dalyvių pajėgumo, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, apskaičiavimo 
pajėgumų mechanizmuose; 
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– siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą, gali būti pagrįstai teikiama pirmenybė 
savanoriškam bendradarbiavimui šiose keturiose srityse, tačiau dėl valstybių narių 
suvereniteto energijos tiekimo srityje nacionalinė kompetencija negali būti perleista 
regioninio lygmens subjektui;

2° Dėl sutarčių dėl pajėgumų sudarymo tuo pačiu tiekimo laikotarpiu: 

– pasiūlymo dėl reglamento 21 straipsnyje numatoma, kad pajėgumų teikėjai „gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį tiekimo laikotarpį“;

– pagal šią nuostatą energijos tiekimo saugumui kiltų didelė grėsmė esant energijos stygiui 
tuo pat metu bent dviejose zonose, kuriose yra sudarytos sutartys dėl pajėgumų, nes 
vienintelė savo pareigos nevykdančiam teikėjui numatyta sankcija – atlyginti žalą;

– taigi pagal dabartinę 21 straipsnio formuluotę valstybės narės negali vykdyti tokios 
sutarčių politikos, kuri užtikrintų elektros energijos tiekimo saugumą tuo atveju, jeigu 
paklausa būtų didesnė nei pasiūla.

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento COM(2016) 861 final 
neatitinka subsidiarumo principo.

Senato rezoliucija, priimta 2017 m. gegužės 16 d.

Pirmininkas,

Parašas: Gérard LARCHER
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