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Temats: Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta 
versija)
(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 Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par minēto regulas 
priekšlikumu.

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

ES rezolūcija, kurā sniegts pamatots atzinums par regulas priekšlikuma par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu (COM(2016)0861 final, pārstrādāta versija), kas ir daļa no tiesību aktu kopuma 
„Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”, atbilstību subsidiaritātes principam

Ekonomikas komitejas pieņemtā rezolūcija, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvusi par 
Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

Sk. Nr. 548 (Senāts) (2016–2017).

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 
(COM(2016)0861 final, pārstrādāta versija), kas ir daļa no tiesību aktu kopuma „Tīra enerģija 
visiem Eiropas iedzīvotājiem”, 2016. gada 30. novembrī tika publicēts angļu valodā, savukārt 
2017. gada 23. februārī — franču valodā. 

Tas tiecas atbalstīt izmantoto metožu konverģenci, lai noteiktu elektroenerģijas pārvades un 
sadales tarifus. Tas ietver piemērojamos principus un procedūru koordinētai resursu 
pietiekamības novērtēšanai attiecībā pret pieprasījumu. Tajā pārveidoti 2009. gadā ar trešo 
enerģētikas paketi izveidotā elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
(ENTSO-E) uzdevumi un funkcijas.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izklāsta šādus apsvērumus:

– dalībvalstīm kopēju noteikumu radīšana, ar kuriem pārvalda elektroenerģijas tirgu, atbilst 
Enerģētikas savienības idejai, ko tas principā atbalsta;

– taču, tā kā enerģētika ir dalītā kompetencē, ES iejaukšanās ir jāierobežo līdz mērķiem,
kurus dalībvalstis pietiekamā veidā nevar sasniegt un kurus labāk var sasniegt ES līmenī;

Nr. 1 Par reģionālajiem operatīvajiem centriem:

– ar Regulas COM(2016)0861 priekšlikuma 32. pantu mēģināts radīt „reģionālos operatīvos 
centrus”, kas aptvertu vairākas dalībvalstis saskaņā ar ES Energoregulatoru sadarbības 
aģentūras (ACER) veikto sadalīšanu;

– tā paša priekšlikuma 38. pantā katram centram ļauts vērsties pie saistošo lēmumu 
pārvaldītājiem valstī četrās apgādes drošībai būtiskās jomās: „koordinēts jaudas aprēķins”, 
„koordinēta drošības analīze”, „rezerves jaudas vajadzīgā daudzuma noteikšana reģionālā 
mērogā” un visbeidzot „tādas maksimālās ieejas jaudas aprēķināšana, kas pieejama 
aizrobežu jaudas dalībai jaudas mehānismos”;

– apgādes drošības ziņā minētās četras jomas var pamatoti būt privileģēts brīvprātīgas 
sadarbības priekšmets, taču dalībvalstu suverenitāte šajā jomā ir pretrunā valsts 
kompetences nodošanai tā dēvētās „reģionālās” struktūras labā;

Nr. 2 Par jaudas līgumu slēgšanu attiecībā uz vienu un to pašu piegādes periodu:
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– regulas priekšlikuma 21. pantā jaudas piegādātājiem ir atļauts piedalīties „vairākos 
mehānismos attiecībā uz vienu un to pašu piegādes periodu”;

– šāds noteikums radītu spēcīgu apdraudējumu apgādes drošībai, tiklīdz vismaz divās jaudas 
līgumu aptvertajās zonās vienlaicīgi radīsies apgādes trūkums. Vienīgās sankcijas, kas 
paredzētas pret nefunkcionējošu piegādātāju, ir kompensāciju izmaksa;

– tādējādi 21. pants pašreizējā redakcijā neļauj dalībvalstīm īstenot līgumattiecību politiku, 
kas nodrošinātu elektroenerģijas apgādes drošību gadījumā, ja piedāvājums ir nepietiekams 
attiecībā pret pieprasījumu.

Šo abu iemeslu dēļ Senāts uzskata, ka regulas priekšlikumā COM(2016)0861 final nav 
ievērots subsidiaritātes princips.

Šis teksts ir kļuvis par Senāta rezolūciju 2017. gada 16. maijā.

Priekšsēdētājs

Paraksts: Gérard LARCHER
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