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Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos
(COM(2016) 0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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 Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
reglamento.

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



PE604.703v01-00 2/3 NP\1125780LT.docx

LT

PRIEDAS

Per 2017 m. gegužės 9 d. plenarinį posėdį Rumunijos Senatas nagrinėjo pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja 
redakcija) (COM(2016) 861 final) pagal Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 1 ir mano, kad 
pasiūlymas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų.

1. Rumunijos Senatas mano, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) neatitinka subsidiarumo ir 
proporcingumo principų.

2. Rumunijos Senatas laikosi nuomonės, kad:

a) švarios energijos žiemos teisės aktų rinkinyje pateiktomis iniciatyvomis, įskaitant šį 
pasiūlymą dėl reglamento, turėtų būti sustiprintas energijos tiekimo saugumas Europos 
Sąjungoje, pertvarkyta elektros energijos rinka ir sukurtas integruotas valdymo ir stebėsenos 
procesas, siekiant energetikos sąjungos tikslų;
b) rinkos sistema turėtų būti pertvarkoma atsižvelgiant į konkrečius tradicinių energijos 
šaltinių ir naujų technologijų poreikius, taip pat į veiksmingą tinklų sujungimo pajėgumų 
naudojimą.

3. Mano, kad:

a) teisės aktų rinkinys turėtų būti sudarytas siekiant visada atsižvelgti į elektros energijos 
vidaus rinkos klausimą ir išvengti bet kokių galimybių taikyti izoliuotą regioninį požiūrį arba 
kurti energijos centrus regioniniu lygmeniu, kad su bendrąja rinka susiję klausimai nebūtų 
pakeisti su skirstymu į regionus susijusiomis problemomis.
Vykdant reformą visada reikėtų atsižvelgti į sąnaudas, patirtas dėl pereinamojo laikotarpio, ir 
valstybių narių galimybes padengti šias sąnaudas prieinamumo ir konkurencingumo atžvilgiu;
b) kitas aktualus aspektas susijęs su pasiūlymu prie pajėgumų užtikrinimo mechanizmų 
nepriskirti pajėgumų, kurie išskiria daugiau kaip 550 g CO2/kWh. Šis pasiūlymas turi būti 
toliau analizuojamas, visų pirma atsižvelgiant į pakankamumo ir energetinio saugumo 
klausimus.
Nustačius 550 g CO2/kWh gamybos pajėgumų apribojimą iš pajėgumų užtikrinimo 
mechanizmų bus pašalinta tik viena technologija – anglies dioksidą išskiriančios energijos 
gamyba.
Idėja sukurti bendrą visų valstybių narių pakankamumo apskaičiavimo metodiką yra darni, 
tačiau pirmiausia reikėtų atlikti pakankamumo vertinimą nacionaliniu, o paskui regioniniu 
lygmeniu.
Europos lygmeniu vykdomas pakankamumo vertinimas gali papildyti nacionalines analizes, 
bet neturėtų jų pakeisti.
Pirmiausia pajėgumų užtikrinimo mechanizmai turėtų būti vertinami nacionaliniu, o paskui 
regioniniu lygmeniu, siekiant spręsti tai, kad atsinaujinantieji energijos ištekliai yra 
nenuspėjami, kol bus sukurti veiksmingi ir prieinami laikymo pajėgumai;
c) kitas aspektas susijęs su energijos rinkos liberalizavimu ir tolesniu nukrypti nuo 
reguliuojamų tarifų leidžiančių nuostatų taikymu tik siekiant kovoti su energijos nepritekliumi 
ir apsaugoti pažeidžiamus namų ūkio vartotojus.
Kiekviena valstybė narė turėtų turėti teisę apsaugoti savo pažeidžiamus vartotojus ir 
užtikrinti, kad jos ekonominės veiklos vykdytojai būtų konkurencingi, ir tai reikėtų aiškiai 
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atspindėti teisės aktų rinkinyje.
Kiekvienai valstybei narei tenka atsakomybė nustatyti pažeidžiamumo lygį ir tai, kaip ji 
ketina apsaugoti tuos vartotojus.
Įvairiose šalyse pažeidžiamumo lygis skiriasi, taip pat ir ištekliai, kurių reikia pažeidžiamiems 
vartotojams apsaugoti, yra ir toliau liks skirtingi.
Kalbant apie kovą su energijos nepritekliumi, laikantis subsidiarumo principo, svarbu, kad tai, 
kaip nustatomi pažeidžiami vartotojai, ir priemonės, kurias galima taikyti nacionaliniu 
lygmeniu jiems apsaugoti, turėtų likti išimtinė valstybių narių kompetencija, be to, turėtų 
toliau būti taikoma nukrypti leidžianti nuostata dėl reguliuojamų tarifų taikymo;
d) norint sukurti regioninius operatyvinius centrus reikia nuodugniai išanalizuoti klausimus, 
susijusius su nacionalinio lygmens (PSO) įgaliojimų perdavimu regioniniam lygmeniui 
(regioniniams operatyviniams centrams).
Privalomų įgaliojimų suteikimas regioniniams operatyviniams centrams nesuderinamas su 
valstybių narių įsipareigojimais dėl tiekimo saugumo, be to, jei atsakomybę dalytųsi 
nacionaliniai PSO ir regioninė struktūra, tai turėtų įtakos nacionalinės elektros sistemos 
veiksmingumui.

Senato pranešėjas
Iulian-Claudiu MANDA
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