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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 Polijas Sejma pamatots atzinums par minēto regulas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Rezolūcijas pielikums 

Polijas Republikas Sejms 

2017. gada 11. maijs (poz. ...) 

 

Polijas Republikas Sejma 2017. gada 11. maija pamatots atzinums, kurā norādīti 

iemesli, kāpēc Sejms uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 

par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) neatbilst subsidiaritātes 

principam 

Polijas Republikas Sejms konstatē, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 final) 

neatbilst Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā minētajam subsidiaritātes 

principam. Regulas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam tāpēc, ka izvirzītie mērķi 

ES līmenī netiks sasniegti labāk nekā valsts līmenī. 

Sejms uzskata, ka nav pieļaujama dalībvalstij saistošu lēmumu pieņemšana Savienības 

līmenī par pārrobežu savienojumu ierīkošanu, kuru dēļ mainās vispārējā energoapgādes 

struktūra, kas tādējādi tiek pārorientēta no vietējās elektroenerģijas ražošanas uz 

elektroenerģijas importu. Neapšaubot nepieciešamību īstenot Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 194. panta 2. punktā noteikto mērķi atbalstīt starpsavienojumus, jāatgādina, 

ka tas nenozīmē, ka lēmumi par to izveidi būtu jāpieņem Savienības līmenī, nosakot 

dalībvalstīm pienākumu ierīkot starpsavienojumus neatkarīgi no to ekonomiskās efektivitātes 

un valsts lēmumiem par vispārējo energoapgādes struktūru. Polijai līdz ar citām dalībvalstīm 

ir jāpiedalās Savienības mērķa sasniegšanā, proti, kopēja enerģētikas tirgus izveidē, ierīkojot 

savienojumus starp enerģijas tīkliem, taču administratīvie līdzekļi, kas piedāvāti šī procesa 

īstenošanai, ir pārāk plaši. 

Sejms uzskata, ka subsidiaritātes principam neatbilst regulas priekšlikumā iekļautie 

noteikumi par iespēju Savienības līmenī īstenot pasākumus enerģētikas jomā, kuri ietekmē 

energoapgādes struktūru, un šie noteikumi ir: 

1) aizliegums veidot divu preču tirgu un izmantot vietējos energoresursus resursu 

nepietiekamības gadījumā valsts līmenī, ja Eiropas līmenī resursi ir pietiekami, un prioritātes 

piešķiršana (nevis vienāda attieksme) starpsavienojumiem un pieprasījumreakcijai (regulas 

priekšlikuma 23. pants); 

2) CO2 emisiju limita noteikšana struktūrām, kuras piedalās divu preču tirgū, jaunu 

ražošanas jaudu (jaudas tirgu) izveidei paredzēto atbalsta shēmu ietvaros, kā rezultātā divu 

preču tirgū praktiski nevar piedalīties struktūras, kuras ražo enerģiju no oglēm (regulas 

priekšlikuma 23. panta 4. punkts). Minētā limita dēļ valsts tirgū praktiski nebūs iespējams 

izmantot ekonomiski visizdevīgākos un viselastīgākos līdzekļus ražošanas jaudu 

nepietiekamības problēmas risināšanai, un tas, protams, veicinās jaudas tirgus izveides 

izmaksu pieaugumu galapatērētājiem un enerģētiskās nabadzības pieaugumu, kas ir pretrunā 

ar ES enerģētikas politikas mērķiem; 

3) prasība atvēlēt pārvades ierobežojumu rezultātā gūtos ieņēmumus starpsavienojumu 

jaudas saglabāšanai vai jaunu starpsavienojumu izbūvei, kā arī tas, ka minētos ieņēmumus 

nevar atzīt par ieņēmumiem, kurus ņem vērā tarifu aprēķinos (regulas priekšlikuma 
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17. pants). 

Sejms uzskata, ka regulas priekšlikumā nav izpildītas arī subsidiaritātes principa 

ievērošanas formālās prasības. Komisija nav sniegusi pietiekamu pamatojumu tam, ka 

mērķus, ko paredzēts sasniegt ar regulas priekšlikumu, nevar labāk sasniegt valsts līmenī. 

Šāda pamatojuma un it īpaši kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju trūkums ir LES un LESD 

2. protokola 5. panta par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 

pārkāpums. Šāda pamatojuma trūkuma dēļ valstu parlamentiem ir ļoti grūti, pat neiespējami, 

izmantot savas tiesības pārbaudīt atbilstību subsidiaritātes principam (LES 5. panta 3. punkts 

un 12. panta b) punkts un 2. protokola 6. pants). Tādēļ to var uzskatīt arī par LES 4. panta 

3. punkta pārkāpumu, jo šajā pantā ir norādīts, ka „saskaņā ar lojālas sadarbības principu 

Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpējo cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko 

nosaka Līgumos”. 

Kopumā Sejms uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 

elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 final) neatbilst 

subsidiaritātes principam. 
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REZOLŪCIJA 

Polijas Republikas Sejms 

2017. gada 11. maijs 

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo 

tirgu (pārstrādāta redakcija) atzīšanu par neatbilstošu subsidiaritātes principam 

Pamatojoties uz Sejma reglamenta 148.cc pantu, Polijas Republikas Sejms konstatē, ka 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 

(pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 final) neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 

5. panta 3. punktā minētajam subsidiaritātes principam. Regulas priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes principam tāpēc, ka izvirzītie mērķi ES līmenī netiks sasniegti labāk nekā 

valsts līmenī. Pamatots atzinums par iemesliem, kādēļ Sejms atzīst šī priekšlikuma 

neatbilstību subsidiaritātes principam, sniegts minētās rezolūcijas pielikumā. 
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Rezolūcijas pielikums 

Polijas Republikas Sejms 

2017. gada 11. maijs 

Polijas Republikas Sejma 2017. gada 11. maija pamatots atzinums, kurā norādīti 

iemesli, kāpēc Sejms uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 

par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) neatbilst subsidiaritātes 

principam 

Polijas Republikas Sejms konstatē, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 final) 

neatbilst Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā minētajam subsidiaritātes 

principam. Regulas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam tāpēc, ka izvirzītie mērķi 

ES līmenī netiks sasniegti labāk nekā valsts līmenī. 

Sejms uzskata, ka nav pieļaujama dalībvalstij saistošu lēmumu pieņemšana Savienības 

līmenī par pārrobežu savienojumu ierīkošanu, kuru dēļ mainās vispārējā energoapgādes 

struktūra, kas tādējādi tiek pārorientēta no vietējās elektroenerģijas ražošanas uz 

elektroenerģijas importu. Neapšaubot nepieciešamību īstenot Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 194. panta 2. punktā noteikto mērķi atbalstīt starpsavienojumus, jāatgādina, 

ka tas nenozīmē, ka lēmumi par to izveidi būtu jāpieņem Savienības līmenī, nosakot 

dalībvalstīm pienākumu ierīkot starpsavienojumus neatkarīgi no to ekonomiskās efektivitātes 

un valsts lēmumiem par vispārējo energoapgādes struktūru. Polijai līdz ar citām dalībvalstīm 

ir jāpiedalās Savienības mērķa sasniegšanā, proti, kopēja enerģētikas tirgus izveidē, ierīkojot 

savienojumus starp enerģijas tīkliem, taču administratīvie līdzekļi, kas piedāvāti šī procesa 

īstenošanai, ir pārāk plaši. 

Sejms uzskata, ka subsidiaritātes principam neatbilst regulas priekšlikumā iekļautie 

noteikumi par iespēju Savienības līmenī īstenot pasākumus enerģētikas jomā, kuri ietekmē 

energoapgādes struktūru, un šie noteikumi ir: 

1) aizliegums veidot divu preču tirgu un izmantot vietējos energoresursus resursu 

nepietiekamības gadījumā valsts līmenī, ja Eiropas līmenī resursi ir pietiekami, un prioritātes 

piešķiršana (nevis vienāda attieksme) starpsavienojumiem un pieprasījumreakcijai (regulas 

priekšlikuma 23. pants); 

2) CO2 emisiju limita noteikšana struktūrām, kuras piedalās divu preču tirgū, jaunu 

ražošanas jaudu (jaudas tirgu) izveidei paredzēto atbalsta shēmu ietvaros, kā rezultātā divu 

preču tirgū praktiski nevar piedalīties struktūras, kuras ražo enerģiju no oglēm (regulas 

priekšlikuma 23. panta 4. punkts). Minētā limita dēļ valsts tirgū praktiski nebūs iespējams 

izmantot ekonomiski visizdevīgākos un viselastīgākos līdzekļus ražošanas jaudu 

nepietiekamības problēmas risināšanai, un tas, protams, veicinās jaudas tirgus izveides 

izmaksu pieaugumu galapatērētājiem un enerģētiskās nabadzības pieaugumu, kas ir pretrunā 

ar ES enerģētikas politikas mērķiem; 

3) prasība atvēlēt pārvades ierobežojumu rezultātā gūtos ieņēmumus starpsavienojumu 

jaudas saglabāšanai vai jaunu starpsavienojumu izbūvei, kā arī tas, ka minētos ieņēmumus 

nevar atzīt par ieņēmumiem, kurus ņem vērā tarifu aprēķinos (regulas priekšlikuma 
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17. pants). 

Sejms uzskata, ka regulas priekšlikumā nav izpildītas arī subsidiaritātes principa 

ievērošanas formālās prasības. Komisija nav sniegusi pietiekamu pamatojumu tam, ka 

mērķus, ko paredzēts sasniegt ar regulas priekšlikumu, nevar labāk sasniegt valsts līmenī. 

Šāda pamatojuma un it īpaši kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju trūkums ir LES un LESD 

2. protokola 5. panta par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 

pārkāpums. Šāda pamatojuma trūkuma dēļ valstu parlamentiem ir ļoti grūti, pat neiespējami, 

izmantot savas tiesības pārbaudīt atbilstību subsidiaritātes principam ( LES 5. panta 3. punkts 

un 12. panta b) punkts un 2. protokola 6. pants). Tādēļ to var uzskatīt arī par LES 4. panta 

3. punkta pārkāpumu, jo šajā pantā ir norādīts, ka „saskaņā ar lojālas sadarbības principu 

Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpējo cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko 

nosaka Līgumos”. 

Kopumā Sejms uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 

elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 final) neatbilst 

subsidiaritātes principam. 


