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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 Rumānijas parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par minēto 
direktīvas priekšlikumu.

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

Saskaņā ar Rumānijas konstitūcijas 67. un 148. punktu, atkārtoti publicēta, Likumu 373/2013 
par parlamenta un valdības sadarbību Eiropas lietās un 160. — 185. punktu Deputātu palātas 
reglamentā, kas apstiprināts ar Deputātu palātas Lēmumu 8/1994, atkārtoti publicēts, ar 
turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem,

Deputātu palāta ir pieņēmusi šādu lēmumu.

Vienīgais pants — ņemot vērā argumentēto atzinumu Nr. 4 c-19/170, ko Eiropas lietu 
komiteja pieņēma 2017. gada 3. maija sanāksmē, Deputātu palāta:

1. konstatē, ka Līgumos ietvertie nosacījumi, ka parlamentiem jāvērtē priekšlikuma atbilstība 
subsidiaritātes principam, ir izpildīti; tas ir normatīvs teksts, uz kura darbības jomu Savienībai 
nav piešķirtas ekskluzīvas kompetences ES līguma 4. panta 1. punkta un 5. panta 2. punkta, 
kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. panta 6. punkta izpratnē.

2. Norāda, ka, ņemot vērā acīmredzamos pārrobežu aspektus, rīcība Savienības līmenī, lai 
sasniegtu vēlamos mērķus būtu pamatota, ja ierosinātie reglamentējošie pasākumi būtu 
saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem.

3. Uzskata, ka priekšlikuma 32. pantā paredzētā  reģionālo operatīvo centru kā lēmumu 
pieņemšanas struktūru, kas apvieno valstu transporta operatorus, izveide nepiedāvā nekādus 
uzlabojumus pašreizējā valstu operatoru savstarpējās sadarbības mehānismā, kurš nav saistīts 
ar lemšanas tiesību pārnešanu un ir izrādījies efektīvs, reaģējot uz krīzēm, kas ietekmē 
energoapgādi. Tādējādi izmaiņas, ko rada reģionālo lēmumu pieņemšanas centru izveide, 
nešķiet pamatotas.

4. Uzskata, ka tiesību piešķiršana reģionālajiem operatīvajiem centriem izdot saistošus tiesību 
aktus nav savienojama ar dalībvalstu atbildību par energoapgādes drošību un ka atbildības 
sadalījums starp valsts un reģionālajiem operatoriem varētu izraisīt regulatīvu konfliktu un pat 
pārpratumus politikas veidošanas līmenī, un tas varētu ietekmēt valstu elektroenerģijas 
sistēmu darbību, taču neuzlabojot vienotā enerģijas tirgus konverģences līmeni.

5. Uzsver, ka, ieviešot “pārrobežu nozīmi” kā nosacījumu, lai Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra (ACER) varētu izmantot lēmumu pieņemšanas pilnvaras, rodas risks, ka pārvaldes 
tiesības valsts līmenī pastāvīgi tiek nodotas patvaļīgi, jo jebkādu pārpratumu, kas rodas starp 
kaimiņu dalībvalstu regulatīvajām aģentūrām, tās varētu uzrādīt kā pārrobežu jautājumu 
vienotā tirgus tiesiskā regulējuma ietvaros.

6. Uzskata, ka  regulas priekšlikumā valsts regulatīvajām iestādēm paredzētais pienākums 
iesniegt reģionālās sadarbības priekšlikumus Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) 
tieši pārkāpj subsidiaritātes principu.

7. Aicina precizēt veidu, kādā tiek definētas tirdzniecības zonas saskaņā ar  Energoregulatoru 
sadarbības aģentūras (ACER) darbības jomu, ņemot vērā to, ka ar šo regulas priekšlikumu 
dalībvalstu lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz jaudas sadali un pārslodzes vadību 
tiek nodotas Savienībai, lai gan šim lēmumam ir galvenokārt tehnisks raksturs, un tas arī 
piešķir ACER tiesības apstiprināt metodoloģiju un pieņēmumus, ko izmanto tirdzniecības 
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zonu pārstrukturēšanai vai alternatīvai strukturēšanai, par ko dalībvalstīm jau iepriekš ir 
jāvienojas.

8. Norāda, ka Eiropas Komisijai piešķirtās pilnvaras uzticēt Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai papildu pienākumus (priekšlikuma 14. pants) ietver papildu lēmumu pieņemšanas 
pilnvaru piešķiršanu, kas neietilpst pilnvarās, kuras Komisijai piešķirtas saskaņā ar 
Līgumiem, un tās ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē.

9. Uzskata, ka ierosinātie noteikumi ir pārāk detalizēti un ka ar šo regulu ieviestās 
administratīvo dokumentu kategorijas, proti, reģionālo operatīvo centru lēmumi un ieteikumi 
un Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) izsniegtie apstiprinājumi, var mazināt 
dalībvalstu regulatīvo iestāžu lēmumu efektivitāti.

10. Norāda, ka enerģijas tirgus liberalizācijai, atceļot reglamentētos tarifus, tikai lai cīnītos 
pret enerģētisko nabadzību un aizsargātu neaizsargātās mājsaimniecības, nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu tiesības aizsargāt savus patērētājus un nodrošināt savas ekonomikas 
konkurētspēju, jo šie parametri dažādās valstīs ir atšķirīgi.

11. Vērš uzmanību uz grūtībām šajā priekšlikumā paredzētajā lēmumu pieņemšanas sistēmā 
nodrošināt valsts iestāžu darbību saskaņotību un koordinēšanu, jo priekšlikumā ir paredzēts 
tikai izveidot vairākus lēmumu pieņemšanas centrus ar atšķirīgiem viedokļiem un patvaļīgām 
vai nesamērīgi lielām pilnvarām attiecībā uz lēmumu pieņemšanas pārnešanu, kā rezultātā 
izveidojas komplicēta, apgrūtinoša un birokrātiska sistēma, kas varētu ietekmēt dalībvalstu 
lēmumu pieņemšanas pilnvaras, nepalielinot Savienības līmenī efektivitāti, kā tas paredzēts 
šajā regulas priekšlikumā.

12. Uzskata, ka, tā kā ar šo regulas priekšlikumu nepamatoti uztic Savienības struktūrām 
pieņemt lēmumus, kurus acīmredzami var  efektīvāk pieņemt dalībvalstu līmenī, nenodrošinot 
pietiekamu pievienoto vērtību attiecībā uz mērķu sasniegšanu, tiek pārkāpts subsidiaritātes 
princips, un tas prasa argumentētu atzinumu.

Deputātu palāta šo lēmumu pieņēma 2017. gada 9. maija sanāksmē atbilstoši atkārtoti 
publicētās Rumānijas konstitūcijas 76. panta 2. punktam.

 Deputātu palātas priekšsēdētāja 
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