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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.

Rumunijos Deputatų Rūmai pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

vadovaudamiesi iš naujo paskelbtos Rumunijos Konstitucijos 67 ir 148 straipsnių 
nuostatomis, Įstatymo Nr. 373/2013 dėl parlamento ir vyriausybės bendradarbiavimo Europos 
reikalų srityje nuostatomis, taip pat Rumunijos Deputatų Rūmų Darbo tvarkos taisyklių (iš 
naujo paskelbtos, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 160–185 straipsnių nuostatomis,

Deputatų Rūmai priėmė toliau pateikiamą sprendimą.

Vienintelis straipsnis. Apsvarstę Europos reikalų komiteto per 2017 m. gegužės 3 d. posėdį 
priimtą pagrįstą nuomonę Nr. 4c-l9 / l70, Deputatų Rūmai:

1. pažymi, kad Sutartyse nustatytos sąlygos, kuriomis pasiūlymui turi būti taikoma 
parlamentinė subsidiarumo principo laikymosi kontrolė, įvykdytos: šis teisės aktas priklauso 
kompetencijos sritims, kurios nėra išskirtinai priskiriamos Sąjungai, kaip numatyta ES 
sutarties 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 2 straipsnio 6 dalyje;

2. atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į aiškius tarpvalstybinius aspektus, veiksmai Sąjungos 
lygmeniu, siekiant norimų tikslų, būtų pagrįsti, jei siūlomos reguliavimo priemonės būtų 
parengtos laikantis Sąjungos sutarčių nuostatų;

3. mano, kad pagal pasiūlymo 32 straipsnį įsteigus regioninius operatyvinius centrus, kaip 
sprendimų priėmimo struktūras, suvienijančias nacionalinius perdavimo sistemos operatorius, 
niekaip nepagerėtų dabartinis nacionalinių operatorių bendradarbiavimo mechanizmas, kuriuo 
nenumatomas sprendimų priėmimo įgaliojimų perdavimas ir kuris taip pat buvo veiksmingas 
sprendžiant krizių padarinius energijos tiekimui. Todėl pokyčiai, kurie atsirastų sukūrus 
regioninius sprendimų priėmimo centrus, nelaikomi pagrįstais;

4. mano, kad regioniniams operatyviniams centrams suteikus teisę priimti privalomus aktus, 
tai būtų nesuderinama su valstybių narių atsakomybe už energijos tiekimo saugumą, taip pat 
kad dėl nacionalinių ir regioninių operatorių atsakomybės sričių pasidalijimo galėtų kilti 
reguliavimo konflikto ir netgi nesusipratimų politikos formavimo lygmeniu pavojus, o tai 
turėtų poveikį nacionalinių elektros sistemų veikimui ir nebūtų padaryta pažanga siekiant 
bendros elektros rinkos suvienodinimo;

5. pabrėžia, kad nustačius „tarpvalstybinės svarbos“ sąlygą, kurios laikantis Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) būtų suteikiami sprendimų 
priėmimo įgaliojimai, kyla pavojus, kad nacionalinės reguliavimo teisės būtų nuolat 
savavališkai perduodamos, nes kaimyninių valstybių narių reguliavimo agentūros tarp jų 
kylančius nesusipratimus galėtų pateikti kaip tarpvalstybinį klausimą pagal bendrosios rinkos 
reguliavimo sistemą;

6. mano, kad pasiūlyme dėl reglamento nustatytu nacionalinių reguliavimo institucijų 
įpareigojimu teikti pasiūlymus dėl regioninio bendradarbiavimo Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) tiesiogiai pažeidžiamas subsidiarumo 
principas;

7. ragina aiškiau išdėstyti, kaip nustatomos prekybos zonos, atsižvelgiant į Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) suteiktus įgaliojimus, turint 
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omenyje, kad pasiūlymu dėl reglamento valstybių narių sprendimų priėmimo įgaliojimai 
pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo srityse perduodami Sąjungai, nors sprendimas 
būtų daugiausia techninio pobūdžio, taip pat numatyta ACER teisė tvirtinti prekybos zonų 
pakartotinės ar alternatyvios konfigūracijos metodiką ir prielaidas, dėl kurių iš anksto turėtų 
susitarti valstybės narės;

8. atkreipia dėmesį, kad Europos Komisijai suteikti įgaliojimai, kurie papildo Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros atsakomybės sritis (pasiūlymo 14 
straipsnis), apima papildomų sprendimų priėmimo įgaliojimų perdavimą, o tai viršija 
Komisijai pagal Sutartis suteiktus įgaliojimus ir yra išskirtinai priskiriama valstybių narių 
teisėkūros kompetencijai;

9. mano, kad siūlomos taisyklės yra pernelyg smulkmeniškos ir kad reglamentu nustatytų 
kategorijų administraciniai dokumentai, būtent regioninių operatyvinių centrų sprendimai ir 
rekomendacijos ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 
išduoti patvirtinimai, gali sumažinti valstybių narių reguliavimo institucijų priimamų 
sprendimų veiksmingumą;

10. pažymi, kad energijos rinkos reguliavimo panaikinimas atsisakant reguliuojamų tarifų tik 
tam, kad būtų užkertamas kelias energijos nepritekliui ir apsaugomi pažeidžiami namų ūkiai, 
neturėtų daryti poveikio valstybių narių teisei apsaugoti savo vartotojus ir užtikrinti savo 
ekonominį konkurencingumą, o šie parametrai skirtingose šalyse skiriasi;

11. atkreipia dėmesį į sunkumus, kylančius siekiant užtikrinti nacionalinių valdžios institucijų 
darbo suderinamumą ir koordinuoti jų veiklą pagal pasiūlyme numatytą sprendimų priėmimo 
sistemą; tai reiškia, kad paprasčiausiai sukuriama keletas sprendimų priėmimo centrų, 
kuriuose laikomasi skirtingų požiūrių ir naudojamasi savavališkais ar pertekliniais 
įgaliojimais priimti sprendimus, kuriuose egzistuoja įvairiausios galimos aplinkybės ir daug 
biurokratijos; visa tai gali turėti poveikį valstybių narių sprendimų priėmimo įgaliojimams, 
formavimąsi ir pasiūlymu dėl reglamento negalima užtikrinti didesnio veiksmingumo 
Sąjungos lygmeniu;

12. mano, kad, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymu dėl reglamento numatoma nepagrįstai 
perduoti Sąjungos institucijoms įgaliojimus priimti sprendimus, kurie valstybių narių 
lygmeniu akivaizdžiai būtų priimami daug veiksmingiau, ir tai neturi pakankamos pridėtinės 
vertės siekiant tikslų, subsidiarumo principas yra pažeistas ir dėl to reikia parengti pagrįstą 
nuomonę.

Šį sprendimą Deputatų Rūmai priėmė per savo 2017 m. gegužės 9 d. posėdį, laikydamiesi iš 
naujo paskelbtos Rumunijos Konstitucijos 76 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Deputatų Rūmų Pirmininkas
Petru-Gabriel VLASE

2017 m. gegužės 9 d., Bukareštas
Nr. 36

Teisės aktų skyriaus vadovas 
Georgică Tobă


