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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 Ungārijas parlamenta pamatots atzinums par minēto regulas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta 

redakcija) [COM (2016)864; 2016/0380(COD)] iesniedz ziņojumu par to, ka pastāv 

nosacījumi pamatota atzinuma pieņemšanai. 
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1. Subsidiaritātes principa pārbaudes tiesiskais regulējums 

Saskaņā ar subsidiaritātes principu visi lēmumi vienmēr būtu jāpieņem pēc iespējas zemākā 

līmenī. 

Līguma par Eiropas Savienību (turpmāk “LES”) 5. pantā1 ir noteikts, ka Savienības paredzēta 

darbība atbilst subsidiaritātes principam tikai tad, ja attiecīgās darbības mērķi nevar pietiekami 

labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs vai paredzēto mērķi var labāk vai efektīvāk sasniegt 

Savienības līmenī un ja šādai Savienības darbībai ir pievienotā vērtība. 

Lisabonas līguma 2. protokolā2 ir noteikts, ka ikvienas ES dalībvalsts parlaments saskaņā ar 

tiesību aktos noteikto procedūru ir tiesīgs pārbaudīt Eiropas Savienības leģislatīvo aktu 

projektu atbilstību subsidiaritātes principam. Ja attiecīgais parlaments konstatē, ka šis princips 

nav ievērots, tas var astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta paziņošanas dienas nosūtīt 

pamatotu atzinumu leģislatīvā akta projekta iesniedzējam — Eiropas Komisijai — vai 

Savienības iestādēm, kas šo projektu ierosinājušas. Ja tiek sasniegts 2. protokolā noteiktais 

pamatoto atzinumu skaits, leģislatīvā akta projekta iesniedzējam attiecīgais projekts ir 

jāpārskata vai pat jāatsauc. Procedūras mērķis ir vajadzības gadījumā dot dalībvalstu 

parlamentiem iespēju nepieļaut, ka Savienības iestādes pārsniedz tām deleģētās pilnvaras. 

Ungārijas parlamenta Eiropas lietu komiteja var izskatīt ES leģislatīvā akta projekta atbilstību 

subsidiaritātes principam saskaņā ar Ungārijas parlamenta 2012. gada Likuma XXXVI 

71. panta 1. un 2. punktu un Lēmuma Nr. 10/2014 (II.24.) OGY par atsevišķiem Reglamenta 

noteikumiem (turpmāk “HHSZ lēmums”) 142. panta 1. un 2. punktu. 

Ja Eiropas lietu komiteja konstatē, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes 

principam, tā iesniedz Ungārijas parlamentam ziņojumu par to, ka pastāv nosacījumi pamatota 

atzinuma pieņemšanai, kā arī ziņojumam pievieno priekšlikumu lēmumam par ziņojuma 

pieņemšanu. Ņemot vērā HHSZ lēmuma 142. panta 3. punktu, Ungārijas parlaments atbalsta 

ziņojuma un lēmuma priekšlikuma pieņemšanu. Ungārijas parlamentam ir astoņas nedēļas 

laika pamatotā atzinuma iesniegšanai, un šis termiņš ir stingri jāievēro. 

 

2. Subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaudes priekšmets: Komisijas leģislatīvo 

aktu projekti 

Eiropas Komisija 2016. gada 30. novembrī iesniedza tiesību aktu paketi “Tīra enerģija visiem 

Eiropas iedzīvotājiem”, kurā ietilpst arī divi turpmāk minētie leģislatīvo aktu projekti: 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 

(pārstrādāta redakcija) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)], (turpmāk “regulas 

priekšlikums) un 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)864; 

2016/0380(COD)], (turpmāk “direktīvas priekšlikums). 

Eiropas Komisijas iesniegtajā tiesību aktu paketē sevišķa uzmanība ir pievērsta trim šādiem 

aspektiem: energoefektivitātes veicināšana, Savienības līderpozīcija pasaulē atjaunojamo 

energoresursu jomā un vienlīdzīgi nosacījumi enerģijas patērētājiem. 

                                                 
1 Savienības tiesiskais regulējums, kas attiecas uz subsidiaritātes principa piemērošanu, un procedūras iespējamās sekas ir 

aprakstītas pielikumā. 
2 2. protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu, kas pievienots Līgumam par Eiropas 

Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam. 
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Leģislatīvo aktu projektu mērķis ir pārkārtot enerģijas tirgu tā, lai atjaunojamo energoresursu 

izmantošana būtu neatņemama enerģētikas sistēmas daļa un lai tiktu īstenots nepieciešamais 

normatīvais regulējums, kas orientēts uz patērētāju un paredzēts elastīga un konkurētspējīga 

iekšējā enerģijas tirgus izveidei. Viens no tiesību aktu paketes mērķiem ir izveidot Enerģētikas 

savienību, kurā īpaša uzmanība tiktu pievērsta energoefektivitātei un atjaunojamo 

energoresursu izmantojuma veicināšanai, kā arī stabilai energoapgādei, integrētam enerģijas 

tirgum un regulētu enerģijas cenu ieviešanai. 

Regulas priekšlikuma un direktīvas priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (turpmāk “LESD”) 194. panta 2. punkts, saskaņā ar kuru Eiropas Savienība ir 

pilnvarota nodrošināt enerģijas tirgus darbību, nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā, 

veicināt energoefektivitāti un energotaupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību, 

un veicināt enerģijas tīklu savstarpēju savienojamību. Turklāt LESD 194. panta 2. punktā ir 

uzsvērts, ka Savienības darbība neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu 

energoresursu izmantošanai, izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas energoapgādes 

struktūru. 

Viens no elektroenerģijas tirgus restrukturizācijas elementiem ir reģionālās sadarbības 

nostiprināšana, kas pēc Eiropas Komisijas ieskatiem ir nepieciešama arī tādēļ, ka dalībvalstu 

līmenī pieņemti nesaskaņoti lēmumi var radīt būtiskas izmaksas Eiropas patērētājiem. Šajā 

saistībā Eiropas Komisija ierosina arī pārskatīt regulatoru pārraudzību un piešķirt plašākas 

pilnvaras Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) pārrobežu jautājumos, kuros 

jāpieņem saskaņoti reģionālie lēmumi. 

 

3. Regulas priekšlikuma izskatīšana Eiropas lietu komitejā saistībā ar 

subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaudi 

Priekšlikuma regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM(2016)861) uzdevums ir radīt 

pamatu efektīvai Eiropas enerģijas savienības mērķu īstenošanai — jo īpaši saistībā ar klimata 

un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam — un panākt, ka enerģijas 

tirgus kļūst elastīgāks, samazinās oglekļa emisijas un tiek veicināta inovācija. 

Eiropas Komisija uzskata, ka regulas priekšlikums veicina Eiropas enerģijas tirgu integrāciju 

194. panta nozīmē un ka šo mērķi nav iespējams efektīvi sasniegt dalībvalstu līmenī. Eiropas 

Komisija norāda, ka regulas priekšlikuma vajadzību pamato Eiropadomes veiktie pasākumi. 

Jāatzīmē, ka Padomes secinājumos ir atsauces uz stratēģijām un rīcības plāniem, nevis uz 

jaunas reģionālās struktūras izveidošanu vai dalībvalstu enerģētikas struktūras radikālu 

pārkārtošanu. Piemēram, Padomes 2016. gada 15. decembra secinājumos vispārēji ir norādīts 

vienīgi tas, cik būtiski ir saskaņot tirdzniecības stratēģijas un izveidot Enerģētikas savienību, 

par šo stratēģiju realizācijas termiņu nosakot 2018. gadu. 

Ar šo priekšlikumu regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu Eiropas Komisija ierosina ieviest 

jaunus turpmāk izklāstītos noteikumus, kas neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principiem un līdz ar to nepamatoti pārsniedz Eiropas Savienības pilnvaras. 

3.1. Pirmkārt, ar jaudas mehānismu saistītu lēmumu pieņemšana Savienības līmenī 

neatbilst subsidiaritātes principam, jo nav pamata uzskatīt, ka tirgus kropļojumus nav 

iespējams pietiekami efektīvi novērst dalībvalstu līmenī. Subsidiaritātes principam 

galvenokārt neatbilst regulas priekšlikuma 18.–24. pantā izklāstīto jaudas mehānismu 

piemērošana. 

Pašlaik jaudas mehānismus piemēro, lai reaģētu uz tirgus kropļojumiem, kas skar piegādes 

drošību un nav risināmi kādā citā veidā (piemēram, ar regulatīviem pasākumiem). Mehānisma 
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mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas apgādi vidējā un ilgā termiņā tā, lai apgāde apmierinātu 

pieprasījumu. Būtībā par jaudu, kas pieejama ar jaudas pakalpojumiem vai nesen radīta, ir 

garantēti papildu ienākumi — saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem —, tādējādi veicinot 

ieguldījumus un saglabājot jaudu, kāda nebūtu iespējama tirgus līmenī. 

Viens no galvenajiem regulas priekšlikumā izklāstīto jaudas mehānismu ieviešanas 

nosacījumiem ir pavisam jauns un pretēji pašreizējai praksei, ar kuru saskaņā dalībvalstis 

ierosina jaudas mehānismu piemērot atbilstīgi analīzei, kam pamatā ir pašu dalībvalstu 

metodoloģija, jaunais nosacījums paredz, ka tagad dalībvalstu priekšlikumi būs jābalsta uz ES 

līmenī veiktas atbilstības pārbaudes uz vietas, ko nosaka regulas priekšlikums. Šādu pārbaudi 

izstrādātu Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-E) un 

apstiprinātu ACER. 

3.2. Jautājumu par subsidiaritātes ievērošanu rada tas, ka dalībvalstu tiesības noteikt savu 

energoresursu struktūru netieši tiek atceltas regulas priekšlikuma 23. pantā, kurā izklāstīti 

jaudas mehānismu uzbūves principi. Regulas priekšlikuma 23. panta 4. punkts paredz, ka ar 

ražošanas jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums pieņemts pēc regulas stāšanās spēkā, 

jaudas mehānismā var piedalīties tikai tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g CO2/kWh, un līdz 

ar to no jaudas mehānisma tiek izslēgtas ogļu elektrostacijas. Šāds emisiju ierobežojums rada 

nelabvēlīgus apstākļus elektroenerģijas ražošanai ogļu elektrostacijās un ir neizdevīgs 

dalībvalstīm, kas ievērojamu elektroenerģijas jaudu saražo ogļu elektrostacijās. Šāds 

nosacījums netieši ierobežo dalībvalstu tiesības noteikt energoresursu struktūru. 

Tādējādi tiek pārkāptas LESD 194. panta 2. punktā dalībvalstīm garantētās tiesības, tieši 

skarot brīvību izvēlēties dažādus energoavotus un noteikt vispārējo energoapgādes struktūru. 

Turklāt LESD 194. panta 2. punktā ir uzsvērts, ka šādi pasākumi “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”. 

Ietekmes novērtējumā Eiropas Komisija, pamatojot ierosinātos noteikumus, norāda, ka 

dalībvalstu dažādās prakses dēļ nepastāv piemērots instruments, ar ko varētu salīdzināt un 

novērtēt priekšlikumus par jaudas mehānismiem. Turklāt dalībvalstu līmenī veiktos 

novērtējumos bieži vien nav ņemtas vērā reģionālās iespējas, ko sniedz Eiropas tirgus, un līdz 

ar to var rasties saražotās jaudas pārpalikumi, ja tiek sniegts valsts atbalsts. 

Ekskluzīva tādas analīzes piemērošana, kas balstīta uz Eiropas līmeņa metodoloģiju nolūkā 

nodrošināt apgādes drošību uz vietas un ko izmanto kā pamatu jaudas mehānisma ieviešanai, 

rada bažas. Būtu pieņemami, ja Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 

(ENTSO-E) noteiktu vienotu Eiropas metodoloģiju analīzes veikšanai vai veiktu Eiropas 

līmeņa analīzes. Tomēr joprojām būtu jāņem vērā dalībvalstu un reģionālās analīzes. 

Paredzētie pasākumi būtiski ierobežo attiecīgās dalībvalsts manevrēšanas spējas un, ņemot 

vērā pašreizējo ENTSO-E metodoloģiju un praksi, būtiski mazina spējas ieviest jaudas 

mehānismus, jo apgādes drošības rādītājus nosaka, ņemot vērā importēšanas spējas un 

pārrobežu jaudu. Līdz ar to Eiropas līmeņa analīze neapmierinās vajadzību pēc jaudas 

mehānismiem, lai arī no citām dalībvalstīm saņemtas labvēlīgas ziņas par spēkstaciju 

attīstīšanu. 

Vēl viena problēma ir tāda, ka regulas priekšlikumā nav ņemti vērā rentabilitātes aspekti. Šajā 

ziņā regulas priekšlikuma 18. panta 3. punktā ir noteikts, ka pirms jaudas mehānismu 

ieviešanas dalībvalstis, risinot jautājumus, kas saistīti ar bažām par resursu pietiekamību, 

vispirms apsver regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 

starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes pasākumu 

izvēršanu. No otras puses, regulas priekšlikumā nav prasīta nekāda rentabilitātes analīze, līdz 
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ar to var būt situācija, ka nākotnē jaudas nepietiekamību risinās ar instrumentiem, kas ir daudz 

dārgāki par jebkuru jaudas mehānismu. 

3.3. Par subsidiaritātes principa neievērošanu liecina tas, ka saskaņā ar regulas 

priekšlikumu reģionālā līmenī tiks deleģēti atsevišķi dalībvalstu kompetencē esoši 

elektroapgādes tīklu pārvaldības jautājumi. Tiks izveidoti reģionāli pārvades centri ar tiesībām 

pieņemt autonomus lēmumus, lai gan par energoapgādes drošību atbild dalībvalstis. Reģionālu 

pārvades centru izveide ierobežos dalībvalstu spējas iesaistīties nolūkā nodrošināt 

energoapgādi. 

Saskaņā ar regulas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu reģionālajos pārvades centros pārvades 

tīklu operatori varētu lemt par jautājumiem, saistībā ar kuriem sadrumstalotas un 

nekoordinētas dalībvalstu darbības varētu negatīvi ietekmēt tirgu un patērētājus (piemēram, 

tādās jomās kā sistēmas darbība, starpsavienotāju jaudas aprēķini, piegādes drošība un 

riskgatavība). 

Reģionālu pārvades centru izveide pārsniedz pašreizējo autonomas reģionālās sadarbības 

praksi, par kuras veicināšanu nesen ir pieņemtas vairākas iniciatīvas. Laika un pieredzes 

trūkuma dēļ tās vēl nav izvērtētas, un Eiropas Komisija nav sagaidījusi šādu izvērtējumu 

rezultātus. Līdz ar to regulas priekšlikumā ierosinātā kompetenču paplašināšana nav samērīga 

ar paredzētajiem mērķiem. 

 

4. Direktīvas priekšlikuma izskatīšana Eiropas lietu komitejā saistībā ar 

subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaudi 

Attiecībā uz direktīvas priekšlikumu subsidiaritātes principa ievērošana vispirms būtu 

jāizvērtē saistībā ar 5. pantu, jo saskaņā ar to elektroenerģijas cenas nosaka tirgus, nevis 

dalībvalstis. 

Direktīvas priekšlikuma 5. pants — Tirgbalstītas piegādes cenas 

1. Elektroenerģijas piegādātāji var brīvi noteikt cenu, par kādu tie piegādā elektroenerģiju 

lietotājiem. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu patiesu konkurenci starp 

elektroenerģijas piegādātājiem. 

2. Dalībvalstis enerģētiskās nabadzības skarto un neaizsargāto lietotāju mērķtiecīgu aizsardzību 

nodrošina ar citiem līdzekļiem, nevis ar publisko intervenci elektroenerģijas piegādes cenu noteikšanā. 

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstis, kas [OP: ierakstīt šīs direktīvas spēkā stāšanās 

datumu] cenu noteikšanā par elektroenerģijas piegādi enerģētiskās nabadzības skartiem vai 

neaizsargātiem mājsaimniecības lietotājiem izmanto publisko intervenci, var turpināt izmantot šādu 

publisku intervenci līdz [OP: ierakstīt datumu — piecus gadus no šīs direktīvas stāšanās spēkā]. Šāda 

publiska intervence ir skaidri definēta, pārredzama, nediskriminējoša un verificējama, un tā garantē, ka 

visiem Savienības elektroenerģijas uzņēmumiem ir vienlīdzīga piekļuve lietotājiem. Intervence 

nepārsniedz to, kas vajadzīgs, lai īstenotu vispārējās ekonomiskās intereses, kuru labad tā tiek īstenota, 

ir ierobežota laikā un ir samērīga attiecībā pret labumguvējiem. 

4. Pēc [OP: ierakstīt datumu — piecus gadus kopš šīs direktīvas stāšanās spēkā] dalībvalstis cenu 

noteikšanā par elektroenerģijas piegādi neaizsargātiem mājsaimniecības lietotājiem joprojām var 

izmantot publisko intervenci, ciktāl tas ir katrā ziņā nepieciešams ārkārtējas steidzamības dēļ. Šādai 

intervencei ir jāatbilst 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. 

Dalībvalstis par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar pirmo daļu, Komisijai paziņo viena mēneša laikā 

pēc to pieņemšanas, un var šos pasākumus piemērot nekavējoties. Paziņojumam pievieno skaidrojumu, 

kāpēc ar citiem instrumentiem nebija iespējams pienācīgi risināt situāciju, kā tika noteikti labumguvēji 

un kā tika noteikts pasākuma ilgums. Paziņojumu uzskata par pilnīgu, ja divu mēnešu laikā kopš tā 
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saņemšanas vai kopš prasītās papildu informācijas saņemšanas Komisija neprasa sniegt nekādu citu 

informāciju. 

Komisija divu mēnešu laikā kopš pilnīga paziņojuma saņemšanas var pieņemt lēmumu, ar kuru valsts 

iestādēm prasa grozīt vai atcelt pasākumus, ja tā uzskata, ka nav izpildītas pirmajā daļā izklāstītās 

prasības. Lēmuma pieņemšanas periodu var pagarināt ar Komisijas un attiecīgās dalībvalsts piekrišanu. 

Publisko intervenci, kas piemērota, pamatojoties uz šo punktu, uzskata par derīgu, iekams Komisija 

nav pieņēmusi lēmumu, ar kuru valsts iestādēm prasa pasākumu grozīt vai atcelt. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, direktīvas priekšlikums piecus gadus no direktīvas stāšanās 

spēkā izņēmuma kārtā ļautu dalībvalstīm noteikt cenas, lai aizsargātu maznodrošinātus vai 

enerģētiskās nabadzības skartus elektroenerģijas lietotājus, un sevišķas steidzamības 

gadījumos šādu cenu režīmu mājsaimniecību lietotājiem varētu pagarināt arī pēc piecu gadu 

laikposma, lai gan šajā gadījumā lēmuma pieņemšanu būtu tikai Eiropas Komisijas ziņā. 

Tādējādi nevajadzīgi un neproporcionāli tiktu ierobežotas dalībvalstu tiesības noteikt cenas, 

neņemot vērā dalībvalstīs pieejamos instrumentus patērētāju tiesību aizsargāšanai un 

enerģētiskās nabadzības apkarošanai. 

Dalībvalstu pilnvaru noteikt enerģijas cenas ierobežošana būtu pieņemama tikai tad, ja tas 

radītu pievienoto vērtību, kādu nevar nodrošināt dalībvalstu pasākumi. Turklāt enerģētikas 

nozare ir īpašs ekonomikas sektors, kurā iepriekšējā pieredze liecina, ka regulētu cenu 

atcelšana nevis palielina konkurenci, bet gan rada cenu būtisku paaugstinājumu. 

Vienlaikus oficiālas cenas ieviešana Ungārijā ir būtiski uzlabojusi patērētāju stāvokli: kas 

attiecas uz elektroenerģiju, tad kavētie maksājumi ir samazinājušies uz pusi un tīkla atslēgumi 

mājsaimniecībām — vairāk nekā par trešdaļu. Tas arī pierāda, ka cenu regulēšana dalībvalstu 

līmenī ir atbilstīgs instruments patērētāju aizsargāšanai un enerģētiskās nabadzības 

izskaušanai. 

Bez tam atcelt cenu noteikšanu dalībvalstīs nav pamatoti arī tādēļ, ka pašreizējā cenu 

regulēšanas sistēma elektroenerģijas mazumtirdzniecībā netraucē konkurencei, un līdz ar to 

patērētāji elektroenerģiju var iegādāties tirgū, kurā valda konkurence. 

Direktīvas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

No vienas puses, tas nepierāda, ka dalībvalstis nespētu atbilstīgi nodrošināt pieņemamas 

cenas centralizētā, reģionālā vai vietējā līmenī. 

No otras puses, — tā kā tiktu ierobežotas dalībvalstu pilnvaras nodrošināt patērētājiem 

labvēlīgākus apstākļus — tas negarantē arī to, ka plānotās darbības mēroga vai 

iedarbības dēļ šo mērķi labāk var sasniegt Savienības līmenī. 

 

5. Eiropas lietu komitejas nostāja attiecībā uz subsidiaritātes principa piemērošanu 

Eiropas lietu komitejas 2017. gada 6. marta sanāksmē Valsts attīstības ministrijas pārstāvis 

sniedza informāciju par direktīvas priekšlikuma un regulas priekšlikuma mērķi un galvenajiem 

elementiem. Eiropas lietu komiteja konstatēja, ka ir iespējams pārbaudīt atbilstību 

subsidiaritātes principam, jo attiecībā uz direktīvas priekšlikumu pamatota atzinuma 

sniegšanas astoņu nedēļu termiņš beidzas 2017. gada 9. maijā un attiecībā uz regulas 

priekšlikumu — 2017. gada 17. maijā. 

Eiropas lietu komiteja 2017. gada 18. aprīļa sanāksmē sāka pārbaudīt atbilstību subsidiaritātes 

principam un izteica šādas bažas. 

5.1. Attiecībā uz priekšlikumu regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu COM(2016)861: 



 

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

 LV 

ar jaudas mehānismu saistītu lēmumu pieņemšana Savienības līmenī neatbilst 

subsidiaritātes principam; 

jautājumu par subsidiaritātes ievērošanu rada tas, ka saskaņā ar regulas priekšlikuma 

23. pantu netieši tiek atceltas dalībvalstu tiesības noteikt savu energoresursu struktūru; 

ekskluzīva tādas analīzes piemērošana, kas balstīta uz Eiropas līmeņa metodoloģiju 

nolūkā nodrošināt apgādes drošību uz vietas un ko izmanto kā pamatu jaudas 

mehānisma ieviešanai, rada bažas; 

par subsidiaritātes principa neievērošanu liecina tas, ka reģionālā līmenī tiks deleģēti 

atsevišķi dalībvalstu kompetencē esoši elektroapgādes tīklu pārvaldības jautājumi. Tiks 

izveidoti reģionāli pārvades centri ar tiesībām pieņemt autonomus lēmumus, lai gan 

par energoapgādes drošību atbild dalībvalstis. 

5.2. Priekšlikuma direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo 

tirgu COM(2016)864 5. pantā paredzētā tirgbalstītu piegādes cenu noteikšana nevajadzīgi 

ierobežotu dalībvalstu pilnvaras noteikt elektroenerģijas cenas un neņemtu vērā dalībvalstīm 

pieejamos instrumentus patērētāju tiesību aizsargāšanai un enerģētiskās nabadzības 

apkarošanai. Direktīvas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam, jo: 

no vienas puses, tas nepierāda, ka dalībvalstis nespētu atbilstīgi nodrošināt pieņemamas 

cenas centralizētā, reģionālā vai vietējā līmenī;  

no otras puses, — tā kā tiktu ierobežotas dalībvalstu pilnvaras nodrošināt patērētājiem 

labvēlīgākus apstākļus — tas negarantē arī to, ka plānotās darbības mēroga vai 

iedarbības dēļ šo mērķi labāk var sasniegt Savienības līmenī. 

 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, Eiropas lietu komiteja konstatē, ka 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 

(pārstrādāta redakcija) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] un priekšlikums Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 

elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM (2016)864; 

2016/0380(COD)] neatbilst subsidiaritātes principam. 
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Pielikums 

 

Atbilstības subsidiaritātes principam pārbaudes procedūra un iespējamās 

sekas 

 

Subsidiaritāte LES 5. pantā definēta šādi: 

“3. 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. 

Savienības iestādes piemēro subsidiaritātes principu, kas noteikts Protokolā par 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu. Valstu parlamenti nodrošina 

subsidiaritātes principa ievērošanu saskaņā ar minētajā protokolā izklāstīto procedūru. 

4. Saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības rīcības saturs un veids ir samērīgs 

ar Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo. 

Savienības iestādes piemēro proporcionalitātes principu, kas noteikts Protokolā par 

subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu.” 

Subsidiaritātes principa piemērošana tika pārbaudīta saskaņā ar 2. protokola 6. pantu: 

Ikviens valsts parlaments vai ikviena kāda valsts parlamenta palāta astoņās nedēļās no 

leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas priekšsēdētājam kādā no Savienības oficiālajām valodām sastādītu pamatotu 

atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 

principam. [...].” 

Pamatota atzinuma iespējamās sekas ir atkarīgas no tā, cik dalībvalstu parlamentu astoņu 

nedēļu termiņā nolemj, ka attiecīgais Eiropas Savienības priekšlikums neatbilst subsidiaritātes 

principam. 

Saskaņā ar šo procedūru ikvienam no 28 dalībvalstu parlamentiem ir 2 balsis (līdz ar to 

kopumā ir 56 balsis). Pamatotiem atzinumiem ir būtiska ietekme uz Savienības lēmumu 

pieņemšanu, jo īpaši gadījumos, kad — atkarībā no konkrētās Savienības likumdošanas 

procedūras — viena ceturtdaļa, viena trešdaļa vai vairākums dalībvalstu parlamentu nolemj, ka 

nav ievērots subsidiaritātes princips. 

Ja saskaņā ar 2. protokola 7. pantu piemēro “dzeltenās kartītes” procedūru un ja viena trešdaļa 

no dalībvalstu parlamentiem (19 balsis) nolemj, ka attiecīgais leģislatīvā akta projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam, tad projekts ir jāpārskata. Pēc šādas pārskatīšanas iesniedzēja 

iestāde var nolemt priekšlikumu saglabāt, grozīt vai atsaukt. Kopš Lisabonas līguma stāšanās 

spēkā “dzeltenās kartītes” procedūra ir piemērota trīs reizes. Pirmajā reizē priekšlikums tika 

atsaukts, bet otrajā reizē3 Eiropas Komisija priekšlikumu saglabāja negrozītu. 

                                                 
3 Ungārijas parlaments ar Lēmumu Nr. 87/2013 (X.22.) OGY attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido 

Eiropas Prokuratūru, un ar Lēmumu Nr. 9/2016 (V.10.) OGY attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 1996/71/EK par darba ņēmēju 

norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, konstatēja, ka nav ievērots subsidiaritātes princips. 
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IX. Pieņemtie lēmumi 

 

Ungārijas parlamenta Lēmums Nr. 10/2017 (V. 5.) OGY  

par ziņojuma1 pieņemšanu saistībā ar to, ka pastāv nosacījumi pamatota atzinuma 

pieņemšanai saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 

elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)861; 

2016/0379(COD)] un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 

kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta 

redakcija) [COM (2016)864; 2016/0380(COD)] 

 

1. Ungārijas parlaments pieņem Eiropas lietu komitejas ziņojumu par to, ka pastāv 

nosacījumi pamatota atzinuma pieņemšanai saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)861; 

2016/0379(COD)] un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem 

noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM 

(2016)864; 2016/0380(COD)] (turpmāk “ziņojums”), un, pamatojoties uz šo ziņojumu, 

konstatē, ka attiecīgais regulas priekšlikums un attiecīgais direktīvas priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

2. Ungārijas parlaments uzdod Ungārijas parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šajā 

ziņojumā izklāstīto pamatoto atzinumu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 

priekšsēdētājiem, kā arī vienlaikus par to informēt valdību. 

 

Sándor Lezsák 

Ungārijas parlamenta priekšsēdētāja vietnieks 

István Ikotity 

Ungārijas parlamenta referents 

dr. István Tiba 

Ungārijas parlamenta referents 

 

 

 

                                                 
1 Ungārijas parlaments šo lēmumu pieņēma 2017. gada 3. maija sēdē. 


