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1. Teisinis nagrinėjimo pagrindas atsižvelgiant į subsidiarumo principą 

Pagal subsidiarumo principą visi sprendimai turi būti priimami kuo žemesniu lygmeniu. 

Pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnį1 Sąjungos numatomas 

veiksmas atitinka subsidiarumo principą tik tuomet, jei jo negali įvykdyti valstybė narė arba 

jei iškeltą tikslą Sąjungos lygmeniu galima pasiekti geresniu, veiksmingesniu būdu ir jei 

Sąjungos veiksmai kuria pridėtinę vertę. 

Pagal prie Lisabonos sutarties pridedamą Protokolą Nr. 22 valstybės narės nacionaliniam 

parlamentui suteikiama teisė vykdant teisės aktais reglamentuojamą procedūrą išnagrinėti 

subsidiarumo principo įgyvendinimą Europos Sąjungos teisėkūros pasiūlymų atžvilgiu. Jeigu 

atitinkami parlamento rūmai nustato, kad principas pažeistas, jie gali per aštuonias savaites 

nuo teisėkūros procedūra priimamo akto projekto perdavimo dienos nusiųsti projektą 

pateikusiai įstaigai, t. y. Europos Komisijai, arba ES teisės aktų leidėjams pagrįstą nuomonę. 

Kaip nurodyta Protokole Nr. 2, jei gaunama keletas pagrįstų nuomonių, teisėkūros procedūra 

priimamo akto projekto iniciatorius turi persvarstyti šį projektą ir galiausiai taip pat gali jį 

atšaukti. Šios procedūros tikslas – suteikti nacionaliniams parlamentams galių, prireikus, 

užtikrinti, kad Sąjungos institucijos neviršytų savo įgaliojimų. 

Vengrijos parlamento Europos reikalų komitetas pagal įstatymo Nr. XXXVI/2012 dėl 

Vengrijos parlamento 71 straipsnio 1 ir 2 dalis ir sprendimo 10/2014 (II. 24) OGY dėl tam 

tikrų Vengrijos parlamento darbo tvarkos taisyklių nuostatų (toliau – HHSZ 

sprendimas)142 straipsnio 1 ir 2 dalis gali nagrinėti Europos Sąjungos pasiūlymą dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto subsidiarumo principo taikymo aspektu. 

Jei Europos reikalų komitetas nustato padaro išvadą, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto pažeidžia subsidiarumo principą, jis Parlamentui pateikia pranešimą dėl sąlygų 

priimti pagrįstą nuomonę buvimo ir pasiūlymą dėl sprendimo dėl pranešimo priėmimo. 

Remdamasis HHSZ sprendimo 142 straipsnio 3 dalimi, Vengrijos parlamentas sprendžia dėl 

pranešimo ir pasiūlymo dėl sprendimo priėmimo. Parlamentui pateikti pagrįstą nuomonę 

suteikiamas nekeičiamas aštuonių savaičių terminas ir jis privalo jo laikytis. 

 

2. Nagrinėjimo objektas atsižvelgiant į subsidiarumo principą: Komisijos 

pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 

2016 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija pristatė savo priemonių rinkinį „Švari energija 

visiems europiečiams“, kurios dalį sudaro šie du pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų: 

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos 

vidaus rinkos (nauja redakcija) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] (toliau – 

pasiūlymas dėl reglamento) ir 

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)], 

(toliau – pasiūlymas dėl direktyvos). 

                                                 
1 Priede pateikta informacija apie Sąjungos subsidiarumo principo taikymo teisinį pagrindą ir galimus procedūros taikymo 

padarinius. 
2 Protokolas Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties, 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties. 
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Europos Komisijos pateiktame priemonių rinkinyje ypatingas dėmesys skiriamas trims 

temoms: principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ įtvirtinimui, ES lyderystės 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje užtikrinimui ir tinkamų sąlygų energijos 

vartotojams sudarymui. 

Pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiama pakeisti vidaus energetikos 

rinką taip, kad atsinaujinančios energijos naudojimas taptų neatsiejama energetikos sistemos 

dalimi ir kad būtų įgyvendinta reikiamos reguliavimo sistemos, kurios būtų orientuotos į 

vartotojus ir skirtos sukurti lanksčią ir konkurencingą vidaus energetikos rinką. Vienas iš 

priemonių rinkinio aspektų – sukurti energetikos sąjungą kurioje, kurioje ypač daug dėmesio 

būtų skiriama energijos vartojimo efektyvumui, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo 

skatinimui, stabilaus energijos tiekimo ir integruotos energijos rinkos įgyvendinimui ir 

energijos kainų reguliavimo įvedimui. 

Pasiūlymo dėl reglamento ir pasiūlymo dėl direktyvos teisinis pagrindas yra Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 194 straipsnio 2 dalis, pagal kurią Sąjungai 

suteikiami įgaliojimai užtikrinti energijos rinkos veikimą, užtikrinti energijos tiekimo saugumą 

Sąjungoje, skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių 

energijos formų plėtojimą ir skatinti energetikos tinklų sujungimą. Be to, SESV 194 straipsnio 

2 dalyje taip pat pabrėžiama, kad Sąjungos priemonės neturi poveikio valstybės narės teisei 

apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių ir 

nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą. 

Vienas iš elektros energijos rinkos struktūrinio pakeitimo elementų yra regioninio 

bendradarbiavimo sustiprinimas, kuris, Europos Komisijos nuomone, taip pat būtinas dėl to, 

kad dėl nesuderintų nacionaliniu lygmeniu priimti sprendimų gali kilti didelių išlaidų Europos 

vartotojams. Šio atžvilgiu Europos Komisija taip pat siūlo persvarstyti reguliavimo institucijų 

kontrolės klausimą ir užtikrinti didesnį  

 

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) legitimumą 

sprendžiant tarpvalstybinius klausimus, dėl kurių reikia priimti koordinuotus regioninius 

sprendimus. 

 

3. Europos reikalų komiteto atliktas pasiūlymo dėl reglamento atitikties 

subsidiarumo principui nagrinėjimas 

Pasiūlymo COM(2016) 861 dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos tikslas – 

sukurti Europos energetikos sąjungai nustatytų tikslų įgyvendinimo pagrindą, visų pirma 

įgyvendinant klimato kaitos ir energetikos politiką iki 2030 m., ir tuo tikslu pasiekti, kad rinka 

vystytųsi didesnio lankstumo, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir inovacijų 

linkme. 

Europos Komisija teigia, kad pasiūlymu dėl reglamento siekiama pagal 194 straipsnį skatinti 

Europos energetikos rinkų integraciją – tikslo, kurio, jos teigimu, neįmanoma efektyviai 

pasiekti valstybių narių lygmeniu. Komisija teigia, kad pasiūlymas dėl reglamento pateiktas 

remiantis dėl Europos Vadovų Tarybos priimtomis priemonėmis. Reikia pažymėti, kad 

Tarybos išvadose nurodomos strategijos, veiksmų planai, tačiau ne naujos regioninės 

struktūros arba radikalios valstybių narių energetikos struktūros pertvarkos įgyvendinimas. 

Pavyzdžiui, 2016 m. gruodžio 15 d. Tarybos išvadose bendrai pabrėžiama tik darnių prekybos 

strategijų ir energetikos sąjungos svarba ir kaip šių strategijų įgyvendinimo data nustatomi 

2018 m. 
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Savo pasiūlymu dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos Komisija siūlo nustatyta 

naujas toliau nurodytas taisykles, kuriomis neatsižvelgiama į subsidiarumo ir proporcingumo 

principus ir nepateisinamai viršijami Europos Sąjungos įgaliojimai. 

3.1. Visų pirma sprendimų dėl pajėgumų mechanizmo priėmimo perkėlimas į Sąjungos 

lygmenį pažeidžia subsidiarumo principą, kadangi nepateikiama jokių faktų, kodėl rinkos 

iškraipymų nebūtų galima tinkamai pašalinti nacionaliniu lygmeniu. Subsidiarumo principas 

pažeidžiamas visų pirma dėl to, kad taikomi pajėgumų mechanizmai, nustatyti pasiūlymo dėl 

reglamento 18–24 straipsniuose. 

Šiuo metu pajėgumų mechanizmai taikomi siekiant spręsti rinkos iškraipymus, susijusius su 

tiekimo saugumu, kurių negalima išspręsti kitu būdu (pvz., taikant reguliavimo priemones). 

Mechanizmu siekiama užtikrinti elektros tiekimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu taip, kad 

tiekimas galėtų patenkinti poreikius. Iš esmės tai reiškia, kad, už pajėgumų paslaugų ar naujai 

sukurtų paslaugų suteikiamus pajėgumus užtikrinamas įplaukų perteklius (pagal valstybės 

pagalbos taisykles), taip skatinant investuoti arba išlaikyti pajėgumus, kurių nebūtų, jei būtų 

remiamasi tik konkurencija. 

Pasiūlyme dėl reglamento kaip vienas iš pajėgumų mechanizmų sukūrimo bendrųjų 

reikalavimų nustatomas naujas elementas, pagal kurį, priešingai nei pagal dabartinę praktiką, 

kai valstybės narės, remdamosi savo metodais pagrįsta analize, siūlo taikyti pajėgumų 

mechanizmą, šis pasiūlymas turi būti grindžiamas ES lygmens pagal bendrą metodiką atliktu 

išteklių adekvatumo vertinimu, nustatytu pasiūlyme dėl reglamento. Šį vertinimą turi nustatyti 

Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir patvirtinti 

ACER. 

3.2 Subsidiarumo klausimas kyla dėl valstybių narių teisės laisvai formuoti savo energijos 

rūšių derinį netiesioginio panaikinimo pasiūlymo dėl reglamento 23 straipsniu, kuriame 

nustatomi pajėgumų mechanizmų rengimo principai, Pagal 23 straipsnio 4 dalį, elektros 

energijos gamybos pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo sprendimas priimtas po 

reglamento įsigaliojimo datos, pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, jei jie 

išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh, o tai reiškia, kad anglimi kūrenamos elektrinės jame 

dalyvauti negali. Dėl šios išmetamųjų dujų kiekio ribos elektros gamyba iš anglies ir valstybės 

narės, kurios dideliu mastu elektros energiją gamina iš anglies, gali patekti į nepalankią padėtį. 

Šia nuostata netiesiogiai apribojama teisė laisvai formuoti energijos rūšių derinį. 

Taip pažeidžiamos pagal SESV 194 straipsnio 2 dalį valstybėms narėms suteiktos teisės ir 

netiesiogiai daromas poveikis laisvai pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių ir nustatyti 

bendrą energijos tiekimo struktūrą. SESV 194 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 

„nepažeidžiant 192 straipsnio 2 dalies c punkto, [šios priemonės] neturi poveikio valstybės 

narės teisei apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų 

energijos šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą“. 

Poveikio vertinime Europos Komisija, pristatydama šias nuostatas, paminėjo tai, kad dėl 

skirtingos valstybių narių praktikos nesama jokių tinkamų pasiūlymų, susijusių su pajėgumų 

mechanizmų taikymu, palyginimo ir vertinimo priemonių. Be to, nacionaliniu lygmeniu 

atliktuose vertinimuose dažnai neatsižvelgiama į regionines galimybes, t. y. ES rinkos 

teikiamas galimybes, ir todėl gali būti nustatyti per dideli pajėgumai, kuriems užtikrinama 

valstybių parama. 

Tai, kad kaip vertinimas, kuriuos remiantis parengiamas pajėgumų mechanizmas, taikoma tik 

tiekimo iš šaltinių saugumo analizė, atliekama remiantis visoje ES naudojama metodika. Kita 

vertus, būtų priimtina, jei Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas 

(ENTSO-E) nustatytų darnią ES analizės metodiką arba parengtų visoje ES taikomas analizes. 
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Atsižvelgti į nacionalines ir regionines analizes vis tiek yra būtina. Planuojama priemonė labai 

riboja atitinkamos valstybės narės pasirinkimo galimybes ir, atsižvelgiant į dabartinę ENTSO-

E metodiką ir realijas, labai sumažina galimybę nustatyti pajėgumų mechanizmus, kadangi 

tiekimo saugumo rodikliai nustatomi atsižvelgiant į importo arba tarpvalstybinių pajėgumų 

galimybes. Nepaisant iš kitų valstybių narių gaunamos informacijos, kurioje teigiama, kad 

elektrinių plėtra yra teigiama, visą ES apimančios analizės neparems poreikio kurti pajėgumų 

mechanizmus. 

Kita problema kyla dėl to, kad pasiūlyme dėl reglamento neatsižvelgiam į rentabilumo 

aspektus. Šiuo klausimu pasiūlymo dėl reglamento 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prieš 

valstybei narei nustatant pajėgumų mechanizmą, jei esama problemų, susijusių su išteklių 

adekvatumu, pirmiausia reikia pašalinti reglamentavimo iškraipymus, nustatyti stygiaus 

kainodarą, plėtoti sujungimą, energijos kaupimą ir imtis energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonių. Kita vertus, pasiūlyme dėl reglamento nenustatyta jokių rentabilumo 

analizių, nors gali atsitikti taip, kad ateityje pajėgumų trūkumai gali būti išspręsti gerokai 

brangesne nei galimas pajėgumų mechanizmas priemone. 

3.3 Subsidiarumo principas pažeidžiamas tuo, kad pasiūlymu į regioninį lygmenį 

perkeliama tam tikra dalis valstybių narių pareigų elektros energijos tinklo valdymo srityje. 

Būtų sukurti regioniniai operatyviniai centrai, kuriems būtų suteikti įgaliojimai savarankiškai 

priimti sprendimus, nors už tiekimo saugumą yra atsakingos valstybės narės. Sukūrus 

regioninius operatyvinius centrus būtų apribota valstybių narių galimybė įsikišti siekiant 

užtikrinti tiekimo saugumą. 

Pasiūlymo dėl reglamento pristatyme nurodyta, kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų 

regioniniuose operatyviniuose centruose priimti sprendimus dėl tokių klausimų, kai 

nenuoseklūs ir nekoordinuojami nacionaliniai veiksmai galėtų neigiamai paveikti rinką ir 

vartotojus (pvz., sistemos eksploatavimo, jungiamųjų linijų pajėgumų apskaičiavimo, 

energijos tiekimo saugumo ir pasirengimo valdyti riziką srityse). 

Regioninių operatyvinių centrų steigimas apima daugiau nei dabartinės savarankiško 

regioninio bendradarbiavimo formos, kurių plėtrai neseniai buvo imtasi iniciatyvų. Jų 

vertinimas dar nėra atliktas dėl trumpo laiko ir nedidelės patirties ir Komisija jų rezultatų 

nelaukė. Todėl pasiūlyme dėl reglamento siūlomas atsakomybės didinimas yra neproporcingas 

siekiamiems tikslams. 

 

4. Europos reikalų komiteto atliktas pasiūlymo dėl direktyvos atitikties 

subsidiarumo principui nagrinėjimas 

Pasiūlymo dėl direktyvos atveju klausimas dėl subsidiarumo principo visų pirma kyla dėl 

pasiūlymo 5 straipsnio, kuriame vietoj valstybių narių įgaliojimų nustatyti elektros kainas 

nurodoma, kad kainas nustato rinka. 

Pasiūlymo dėl direktyvos 5 straipsnis „Rinkos veikimu pagrįstos tiekimo kainos“ 

1. Elektros energijos tiekėjai turi laisvę nustatyti kainą, kuria tiekia elektros energiją vartotojams. 

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų siekdamos užtikrinti veiksmingą elektros energijos tiekėjų 

konkurenciją. 

2. Valstybės narės kryptingai užtikrina energijos nepriteklių patiriančių ir pažeidžiamų vartotojų 

apsaugą naudodamos kitas priemones nei viešoji intervencija į elektros energijos tiekimo kainų 

nustatymą. 

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės, kurios taiko viešąją intervenciją į elektros 

energijos tiekimo energijos nepriteklių patiriantiems arba pažeidžiamiems namų ūkio vartotojams 
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kainų nustatymą [Leidinių biurui: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą], gali tokią viešąją 

intervenciją toliau taikyti iki [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos 

įsigaliojimo]. Tokia viešoji intervencija yra bendros ekonominės svarbos, aiškiai apibrėžta, skaidri, 

nediskriminacinė, patikrinama ir užtikrinanti Sąjungos elektros energijos bendrovėms vienodą prieigą 

prie vartotojų. Intervencija neviršija to, kas būtina siekiant atitinkamų bendros ekonominės svarbos 

tikslų, yra ribotos trukmės ir proporcinga naudos gavėjų atžvilgiu. 

4. Po [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] 

valstybės narės gali ir toliau taikyti viešąją intervenciją į elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems 

namų ūkio vartotojams kainų nustatymą tiek, kiek tai yra griežtai būtina dėl ypatingos svarbos 

priežasčių. Tokia intervencija atitinka 3 dalyje nustatytas sąlygas. 

Valstybės narės apie priemones, kurių imasi pagal pirmą pastraipą, praneša Komisijai per vieną mėnesį 

nuo jų priėmimo ir gali jas taikyti nedelsdamos. Kartu su pranešimu pateikiamas paaiškinimas, kodėl 

kitų priemonių nepakako padėčiai ištaisyti ir kaip nustatyti naudos gavėjai bei priemonės trukmė. 

Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per du mėnesius po jo arba papildomos informacijos pateikimo 

Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos. 

Komisija per du mėnesius nuo išsamaus pranešimo gavimo gali priimti sprendimą paprašyti 

nacionalinių institucijų iš dalies pakeisti ar atšaukti priemones, jei mano, kad pirmoje pastraipoje 

nustatyti reikalavimai nėra įvykdyti. Sprendimo priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas, jeigu tam 

pritaria tiek Komisija, tiek atitinkama valstybė narė. 

Remiantis šia dalimi taikoma viešoji intervencija laikoma galiojančia tol, kol Komisija nepriima 

sprendimo, kuriuo nacionalinių valdžios institucijų reikalauja priemonę iš dalies pakeisti ar atšaukti. 

Pagal šį straipsnį pagal pasiūlymą dėl direktyvos išimtiniais atvejais penkerius metus nuo jos 

įsigaliojimo datos valstybės narės galėtų nustatyti kainas, siekdamos apginti pažeidžiamus 

arba energijos nepriteklių patiriančius vartotojus, o „ypatingos svarbos“ atvejais pasibaigus 

penkerių metų laikotarpiui šios reguliuojamos kainos galėtų būti taikomos namų ūkio 

vartotojams, tačiau pastaruoju atveju teisę priimti sprendimą turėtų Europos Komisija. Taip 

būtų nepagrįstai ir neproporcingai apribota valstybių narių teisė nustatyti kainas, 

neatsižvelgiant į visas valstybių narių turimas vartotojų teisių gynimo ir kovos su energijos 

nepritekliumi priemones. 

Valstybių narių įgaliojimų energijos kainų nustatymo srityje apribojimas galėtų būti priimtinas 

tik tokiu atveju, jei jis duotų papildomos naudos palyginti su valstybių narių priemonėmis. Be 

to, energetikos sektorius yra ypatingas ekonomikos sektorius, kuriame, kaip rodo iki šiol 

atlikti eksperimentai, panaikinus kainų reguliavimą konkurencija nesustiprėja ir, priešingai, 

kainos gerokai padidėja. 

Tuo pat metu, Vengrijoje nustačius oficialias kainas gerokai pagerėjo vartotojų padėtis: 

elektros energijos atveju įsiskolinimai sumažėjo perpus, o privačių vartotojų atjungimo atvejų 

sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Tai taip pat įrodo, kad valstybių narių lygmeniu reguliuojamos 

kainos yra tinkama vartotojų apsaugos ir energijos nepritekliaus pašalinimo priemonė. 

Taip pat, valstybių narių galimybės nustatyti kainas panaikinimas yra tuo labiau 

nepateisinamas, kadangi dabartinė reguliuojamų kainų sistema elektros energijos mažmeninėje 

rinkoje netrukdo konkurencijai ir suteikia vartotojams galimybę pirkti elektros energiją 

konkurencinėje rinkoje. 

Pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia subsidiarumo principą. 

 Viena vertus, jame neįrodoma, kad valstybės narės negali patenkinamai užtikrinti 

kainų prieinamumo centriniu, regioniniu arba vietiniu lygmenimis. 

 Kita vertus, juo taip pat neužtikrinama, kad dėl numatomos priemonės masto ar 

poveikio nurodytų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, nes pasiūlymu būtų 

apribota valstybių narių kompetencija, o vartotojų padėtis dėl to nepagerėtų. 



 

NP\1129906LT.docx 9/11 PE604.706v01-00 

 LT 

 

5. Europos reikalų komiteto pozicija dėl subsidiarumo principo taikymo 

Europos reikalų komiteto 2017 m. kovo 6 d. posėdyje Nacionalinės plėtros ministerijos 

atstovas pateikė informacijos apie pasiūlymo dėl direktyvos ir pasiūlymo dėl reglamento 

tikslus ir pagrindinius elementus. Europos reikalų komitetas konstatavo, kad galima išnagrinėti 

subsidiarumo principo taikymą, nes aštuonių savaičių laikotarpis, per kurį turi būti pateikta 

pagrįsta nuomonė baigiasi 2017 m. gegužės 9 d. pasiūlymo dėl direktyvos atveju ir 2017 m. 

gegužės 17 d. pasiūlymo dėl reglamento atveju. 

2017 m. balandžio 18 d. posėdyje Europos reikalų komitetas išnagrinėjo subsidiarumo 

principo taikymą ir išreiškė susirūpinimą dėl toliau nurodytų aspektų. 

5.1 Pasiūlymo dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (COM(2016) 861) 

atveju: 

 su pajėgumų mechanizmu susijusių sprendimų perkėlimu į Sąjungos lygmenį 

pažeidžiamas subsidiarumo principas; 

 pasiūlymo dėl reglamento 23 straipsniu netiesiogiai panaikinama valstybių narių teisė 

laisvai formuoti savo energijos rūšių derinį, o tai kelia abejonių dėl subsidiarumo; 

 kelia susirūpinimą tai, jog, atliekant vertinimą, kuriuos remiantis pagrindžiamas 

pajėgumų mechanizmo nustatymas, naudojama vien analizė, paremta europine tiekimo 

pasiūlos saugumo metodika; 

 subsidiarumo principas pažeidžiamas tuo, kad į regioninį lygmenį perkeliama tam tikra 

dalis valstybių narių kompetencijos elektros energijos tinklų valdymo srityje. Būtų 

sukurti regioniniai operatyviniai centrai, kuriems būtų suteikti įgaliojimai 

savarankiškai priimti sprendimus, nors už tiekimo saugumą visgi atsakingos valstybės 

narės. 

5.2 Pradėjus taikyti rinka pagrįstas tiekimo kainas, reglamentuojamas pagal pasiūlymo dėl 

direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM(2016) 864) 5 

straipsnį, būtų be reikalo apribota valstybių narių kompetencija nustatyti elektros energijos 

kainą ir nebūtų atsižvelgiama į priemonių rinkinį, kuriuo valstybės narės gali naudotis 

siekdamos apginti vartotojų teises ir kovoti su energijos nepritekliumi. Pasiūlymas dėl 

direktyvos pažeidžia subsidiarumo principą. 

 Viena vertus, jame neįrodoma, kad valstybės narės negali patenkinamai užtikrinti 

kainų prieinamumo centriniu, regioniniu arba vietiniu lygmenimis. 

 Kita vertus, juo taip pat neužtikrinama, kad dėl numatomos priemonės masto ar 

poveikio nurodytų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, nes pasiūlymu būtų 

apribota valstybių narių kompetencija, o vartotojų padėtis dėl to nepagerėtų. 

 

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus, Europos reikalų komitetas 

konstatuoja, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros 

energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)] ir 

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [COM (2016) 864; 2016/0380(COD)] 

pažeidžia subsidiarumo principą. 
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Priedas 

 

Subsidiarumo principo nagrinėjimo procedūra ir jos galimos 

pasekmės 

 

Subsidiarumas ES sutarties 5 straipsnyje apibrėžtas taip: 

„3. Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 

kompetencijai, ji 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. 

Sąjungos institucijos subsidiarumo principą taiko pagal Protokolą dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo. Nacionaliniai parlamentai tame protokole nustatyta tvarka 

užtikrina, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. 

4. Pagal proporcingumo principą Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršija to, kas 

būtina siekiant Sutarčių tikslų. 

Sąjungos institucijos proporcingumo principą taiko pagal Protokolą dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo.“ 

Subsidiarumo principo taikymas analizuojamas pagal Protokolo Nr. 2 6 straipsnį: 

„Bet kuris nacionalinis parlamentas ar bet kurie nacionalinio parlamento rūmai per aštuonias 

savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto projekto Sąjungos oficialiomis kalbomis 

pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 

nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 

principo.[...]“ 

Pagrįstos nuomonės padarinius lemia tai, kiek valstybių narių parlamentų per aštuonias 

savaites nusprendžia, kad tuo pačiu Europos Sąjungos pasiūlymu pažeidžiamas subsidiarumo 

principas. 

Per šią procedūrą kiekvienos iš 28 valstybių narių parlamentas turi 2 balsus (t. y. bendras balsų 

skaičius – 56). Pagrįstos nuomonės turės esminį poveikį Sąjungos sprendimų priėmimo 

procesui ypač tuomet, kai, vykdant atitinkamą Sąjungos teisėkūros procedūrą, valstybių narių 

parlamentų vienas ketvirtadalis, trečdalis ar dauguma nusprendžia, kad pažeistas subsidiarumo 

principas. 

Vadinamosios geltonosios kortelės procedūros pagal Protokolo Nr. 2 7 straipsnį atveju, jei 

trečdalis valstybių narių parlamentų (19 balsų) nusprendžia, kad pasiūlymu pažeidžiamas 

subsidiarumo principas, projektas turi būti persvarstomas. Atlikus persvarstymą, pasiūlymą 

pateikęs subjektas gali nuspręsti jo nekeisti, iš dalies pakeisti arba jį atsiimti. Nuo Lisabonos 

sutarties įsigaliojimo „geltonosios kortelės“ procedūra buvo taikoma tris kartus. Pirmu atveju 

pasiūlymas buvo atsiimtas, o antru3 – Europos Komisija nusprendė jo nekeisti. 

                                                 
3 Vengrijos parlamentas savo sprendime Nr. 87/2013 (X.22.) OGY dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos 

prokuratūros įsteigimo ir sprendime 9/2016 (V.10.) OGY dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 

keičiančios 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 

paslaugų teikimo sistemoje konstatavo subsidiarumo principo pažeidimą. 
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IX. Sprendimų rinkinys 

 

Vengrijos parlamento sprendimas 10/2017 (V. 5.) OGY  

dėl sąlygų priimti pagrįstą nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) [COM(2016) 861; 

2016/0379(COD)] ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [COM (2016) 864; 

2016/0380(COD)] buvimo, taip pat dėl pranešimo1 dėl sąlygų priimti pagrįstą nuomonę 

buvimo priėmimo 

 

1. Parlamentas priima Europos reikalų komiteto pranešimą dėl sąlygų priimti pagrįstą 

nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos 

vidaus rinkos (nauja redakcija) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)] ir pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 

taisyklių (nauja redakcija) [COM (2016) 864; 2016/0380(COD)] buvimo (toliau – 

pranešimas) ir konstatuoja, kad pasiūlymas dėl reglamento ir pasiūlymas dėl direktyvos 

pažeidžia subsidiarumo principą. 

2. Vengrijos parlamentas paveda savo pirmininkui persiųsti pranešime pateiktą pagrįstą 

nuomonę Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams ir apie ją pranešti 

vyriausybei. 

 

Sándor Lezsák, 

Vengrijos parlamento pirmininko pavaduotojas 

István Ikotity, 

Vengrijos parlamento sekretorius 

Dr. István Tiba, 
Vengrijos parlamento sekretorius 

 

 

 

                                                 
1 Parlamentas priėmė sprendimą savo 2017 m. gegužės 3 d. plenariniame posėdyje. 


