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Temats: Rumānijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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 Senāta pamatots atzinums par minēto regulas 
priekšlikumu.

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

Rumānijas parlamenta Senāts 2017. gada 9. maija plenārsēdē izvērtēja priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) 
(COM(2016)0863 final) saskaņā ar  Lisabonas līgumam pievienoto 1. protokolu, un uzskata, 
ka šajā priekšlikumā nav ievērots subsidiaritātes un proporcionalitātes princips.

1. Rumānijas parlamenta Senāts konstatē, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) neatbilst subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem.

2. Rumānijas parlamenta Senāts uzskata, ka:

a. ziemā ierosinātajā Tīras enerģijas tiesību aktu kopumā paredzētajām iniciatīvām, tostarp 
šim regulas priekšlikumam, būtu jāuzlabo energoapgādes drošība Eiropas Savienībā, 
jāreformē elektroenerģijas tirgus un jārada integrēts pārvaldības un uzraudzības process ar 
mērķi nodrošināt Enerģētikas savienības mērķu  sasniegšanu;
b. tirgus regulējuma pārstrukturēšanai būtu jāatbilst īpašajām vajadzībām, gan saistībā ar 
tradicionālajiem enerģijas avotiem un jaunām tehnoloģijām, gan ar starpsavienojumu jaudu 
efektīvu izmantošanu.

3. Uzskata, ka:

a. šis tiesību aktu kopums būtu jāveido tā, lai tas vienmēr būtu vērsts uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un novērstu jebkādas iespējas īstenot izolētas reģionālas pieejas vai izveidot 
spēka centrus reģionālā līmenī, un lai tas risinātu ar vienoto tirgu saistītus jautājumus, nevis 
pievērstos problēmām, kas skar reģionalizāciju.
Īstenojot reformu, vienmēr būtu jāņem vērā izmaksas, ko rada šī pāreja, un dalībvalstu spējas 
segt izmaksas saistībā ar piekļuvi un konkurētspēju.
b. Vēl viens jutīgs aspekts attiecas uz priekšlikumu no jaudas mehānismiem izslēgt ražošanas 
jaudas, kas emitē vairāk nekā 550 g CO2/kWh, un tāpēc ir nepieciešama turpmāka analīze, 
galvenokārt, saistībā ar jautājumiem par atbilstību un energoapgādes drošību.
Ieviešot 550 g CO2/kWh ierobežojumu attiecībā uz ražošanas jaudu, no jaudas mehānismiem 
tiks izslēgta tikai viena tehnoloģija — enerģijas ražošana no energoavotiem, kuru 
izmantošana rada oglekļa dioksīdu.
Ideja izstrādāt vienotu metodiku, lai aprēķinātu atbilstību visām dalībvalstīm, ir ilgtspējīga, 
bet pietiekamības novērtējums būtu vispirms jāveic valsts līmenī un tikai pēc tam reģionālajā 
līmenī.
Atbilstības novērtējuma veikšana Eiropas līmenī varētu papildināt dalībvalstu veiktās 
analīzes, bet šim novērtējumam nevajadzētu tās aizstāt.
Jaudas mehānismi vispirms būtu jāizvērtē valsts līmenī un tikai pēc tam reģionālajā līmenī, lai 
novērstu atjaunojamo energoresursu neprognozējamo ietekmi, kamēr nav attīstītas efektīvas 
un pieejamas uzglabāšanas iespējas.
c. Vēl viens aspekts saistās ar enerģijas tirgus liberalizāciju un atkāpēm no regulētajiem 
tarifiem, ko vēl arvien piemēro tikai tāpēc, lai apkarotu enerģētisko nabadzību un aizsargātu 
patērētājus, kas mīt neaizsargātās mājsaimniecībās.
Katrai dalībvalstij vajadzētu būt tiesībām aizsargāt savus neaizsargātos patērētājus un 
nodrošināt savu ekonomikas dalībnieku konkurētspēju, un tas būtu skaidri jāatspoguļo šajā 
tiesību aktu kopumā.
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Katrai dalībvalstij pašai ir jānosaka neaizsargātības līmenis un veids, kā tā paredz aizsargāt 
šādus patērētājus.
Neaizsargātības līmenis dažādās valstīs ir atšķirīgs, un tāpat arī neaizsargāto patērētāju 
aizsardzībai nepieciešamie resursi ir un joprojām būs atšķirīgi.
Ņemot vērā cīņu pret enerģētisko nabadzību, saskaņā ar subsidiaritātes principu ir būtiski, lai 
tiesības lemt par veidu, kādā tiek identificēti neaizsargāti patērētāji, un pasākumiem, kurus 
šādu cilvēku aizsardzībai var veikt valsts līmenī, paliktu dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē, 
kā arī lai tās arī turpmāk varētu piemērot atkāpes no regulētiem tarifiem.
d. Saistībā ar reģionālo operatīvo centru izveidi ir rūpīgi jāanalizē jautājumi, kas skar pilnvaru 
pārcelšanu no valsts līmeņa (TSO) uz reģionālo līmeni (ROCs).
Juridiski saistošu pilnvaru piešķiršana ROCs nav savienojama ar dalībvalstu pienākumiem 
attiecībā uz drošu apgādi, bet pienākumu sadalīšana starp valsts TSO un reģionālo struktūru 
ietekmētu valsts elektroenerģijas sistēmu efektīvu darbību.

Senāta priekšsēdētāja vārdā
Iulian-Claudiu MANDA
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