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PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO

Tema: Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos 
Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja 
redakcija)
(COM(2016) 0863 – C8-00494/2016 – 2016/0378(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.

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl 
minėto pasiūlymo dėl reglamento.

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



PE603.003v01-00 2/7 NP\1123249LT.docx

LT

PRIEDAS

SPRENDIMAS

Vokietijos Bundestagas savo 228-ame posėdyje, kuris vyko 2017 m. kovo 30 d., remdamasis 
Bundestago leidiniu 18/11777 (naujas), nusprendė:

a) dėl Federalinės vyriausybės pranešimo
leidinyje 18/11229 Nr. A.16 –
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (nauja redakcija)
COM(2016) 0861, Tarybos dok. 15135/16)

Čia: pagrįsta nuomonė pagal Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 (dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo)

b) dėl Federalinės vyriausybės pranešimo
leidinyje 18/11229 Nr. A.17 –
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos 
Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)
COM(2016) 0863, Tarybos dok. 15149/16)

Čia: pagrįsta nuomonė pagal Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 (dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo)

atsižvelgdamas į Leidinyje 18/11229 Nr. A.16, A.17 paskelbtą informaciją, pagal 
Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 ir pagal Atsakomybės už integraciją įstatymo (vok. 
Integrationsverantwortungsgesetz) 11 straipsnį, priimti toliau išdėstytą rezoliuciją, kurioje 
priekaištaujama dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų pažeidimo: 

ES Komisija, vykdydama savo iniciatyvą „Švari energija visiems europiečiams“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. pateikė išsamų teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinį, kuriuo turėtų 
būti iš naujo nustatyta Europos energetikos sistema. Rinkinį sudaro keturi pasiūlymai dėl 
direktyvų ir keturi pasiūlymai dėl reglamentų.

Pagal pasiūlytus naujos redakcijos ACER reglamentą ir Elektros energijos vidaus rinkos 
reglamentą numatoma patikėti daug įgaliojimų, visų pirma Europos Sąjungos (ES) 
energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER), naujiems 
regioniniams operatyviniams centrams (tai nacionalinių perdavimo sistemos operatorių 
susivienijimas, kuriam numatyta suteikti savarankiškus įgaliojimus priimti sprendimus) ir 
techniniams procesams, pvz., deleguotiesiems aktams.    

Abiejų reglamentų subsidiarumo vertinimas glaudžiai susijęs turinio požiūriu, todėl jie bus 
vertinami drauge.

I. Pasiūlymo dėl ACER reglamento (COM(2016) 0863; Tarybos dok. 15149/16) ir dėl 
Elektros energijos vidaus rinkos reglamento (COM(2016) 0861; Tarybos dok. 
15135/16) išdėstymo nauja redakcija atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams 
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klausimu Vokietijos Bundestagas konstatuoja, kad:

1. Vokietijos Bundestagas džiaugiasi tuo, kad ES Komisija savo teisėkūros dokumentų 
rinkinyje „Švari energija visiems europiečiams“ pateikė išsamią koncepciją, kaip geriau 
pertvarkyti Europos energetikos sistemą, taigi ir geriau suderinti ją atsižvelgiant į 
Vokietijoje vykstančios energetikos pertvarkos iššūkius.

2. Vokietijos Bundestagas palankiai vertina pagrindines Elektros energijos vidaus rinkos 
reglamento nuostatas – sustiprinti elektros energijos vidaus rinką ir parengti ją didėjančiai 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių daliai. Bundestagas mano, kad visų pirma sujungtos, 
susietos, likvidžios ir lankstesnės rinkos turi lemiamą reikšmę tam, kad vidaus rinkos 
sąveika būtų pasinaudota siekiant daugiau konkurencijos ir inovacijų, veiksmingai ir 
patikimai užtikrinti tiekimo saugumą ir geriau integruoti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių energiją.

3. Vokietijos Bundestagas taip pat mano, kad ACER, kaip nacionalinių energetikos 
reguliavimo institucijų veiklos koordinavimo ir konsultavimo organas, iš esmės 
pasiteisino. 

4. Tačiau Vokietijos Bundestagas mano, kad toliau nurodytos Elektros energijos vidaus 
rinkos ir ACER reglamento nuostatos neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų:

a) nauji Komisijos įgaliojimai nustatyti prekybos zonas valstybėje (13 straipsnio 4 ir 5 
dalys, p. 2, 6 dalis),

b) bendras daugelio teminių sričių perkėlimas į deleguotuosius teisės aktus (Elektros 
energijos rinkos reglamento 55 str. 1 dalis, 31 str. 3 dalis, 46 str. 4 dalis, 56 str. 1 ir 4 dalys, 
57 str. ir 59 str. 11 dalis);

c) regioninių operatyvinių centrų steigimas (Elektros energijos vidaus rinkos reglamento 
32–34 str.);

d) ACER įgaliojimų priimti sprendimus ir kompetencijos sričių išplėtimas (ACER 
reglamento 6 str. 8 dalis, 7 str., 8 str. 2 dalis, 14 str.) ir

e) ACER balsavimo procedūros pakeitimas (ACER reglamento 19, 23, 25 str.). 

5. Vokietijos Bundestagas pasilieka teisę pateikti atskirą nuomonę dėl kitų pasiūlymų 
rinkinio „Švari energija visiems europiečiams“ aspektų.

6. Vokietijos Bundestagas paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ES Komisijai, 
Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai, taip pat informuoti apie tai valstybių 
narių parlamentus.

II. Pagrindimas:

1. Prekybos zonų nustatymas
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Pasiūlymo dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos išdėstymo nauja redakcija 
13 straipsnyje numatoma nauja sprendimo dėl prekybos zonų ES nustatymo procedūra. 
Pagal jį ES Komisijai priklauso išimtinė kompetencija nustatyti prekybos zonas valstybėje
narėje. Iki šiol buvo reikalingas vienbalsiai priimtas valstybių narių sprendimas.   

Vokietijos Bundestago nuomone, įgaliojimų priimti sprendimus suteikimas Komisijai 
prieštarauja subsidiarumo principui.

Kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurio dalykas nepriklauso 
išimtinei ES kompetencijai, atitiktų Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 5 straipsnio 3 
dalyje įtvirtintą subsidiarumo principą, ES Komisija turi pagrįsti, kodėl tikslų, kurių 
siekiama pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, negalima deramai pasiekti 
valstybių narių lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos 
pasiekti būtų geriau.    

Tokio įrodymo ES Komisija negalėjo pateikti. Prekybos zonų nustatymas galiausiai susijęs 
su klausimu, ar didmeninės prekybos elektros energija kainos valstybės narės viduje turi 
būti vienodos. Tai ekonominio ir socialinio valstybės narės vientisumo klausimas, kurį 
spręsti atitinkama valstybė narė turi galėti pati.

2. Deleguotieji aktai

Keletoje Elektros energijos vidaus rinkos reglamento vietų (visų pirma 55 str., 1 str. 3 
dalyje, 46 str. 4 dalyje, 56 str. 1 dalyje, 57 str. 1 dalyje ir 59 str. 11 dalyje) numatoma tam 
tikrus dalykus aptarti išvestiniuose aktuose. ES Komisija turi priimti juos kaip 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį.

ES Komisija nepaaiškino, kodėl viso šio labai išsamaus sąrašo klausimai turi būti 
reglamentuojami ES lygmeniu. Vokietijos Bundestagas mano, kad apimami ir klausimai, 
kuriuos būtų geriau reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu, nes jie susiję su vietos 
ypatumais.

Vokietijos Bundestagas ypač kritiškai vertina tai, kad į išvestinius aktus perkeliami ne tik 
pavieniai techniniai klausimai, bet ir apskritai ištisos teminės sritys. Pagal SESV 290 
straipsnį deleguotieji aktai yra skirti tik neesminėms nuostatoms. Vokietijos Bundestagas 
mano, kad pasiūlymo dėl Reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos išdėstymo nauja 
redakcija 55 straipsnyje nurodytos temos tikrai apima ne vien tik tokias nuostatas, kurios 
yra neesminės. Iki šiol išleisti itin išsamūs tinklo kodeksai patvirtina Bundestago 
susirūpinimą. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės beveik nebegali paveikti 
deleguotųjų aktų. Visą deleguotąjį aktą galima atmesti tik kvalifikuota balsų dauguma 
Taryboje. Tai, kad į deleguotuosius aktus urmu perkeliamos ištisos temos, dar neužtikrina, 
kad konkretūs ES Komisijos pasiūlymai atitinka subsidiarumo principą.

Be to, Vokietijos Bundestagas mano, kad bendrai perkeliant ištisas temines sritis į 
deleguotuosius aktus prieštaraujama proporcingumo principui. Jeigu ir tiek, kiek 
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pasiūlymo dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos išdėstymo nauja redakcija 
55 straipsnyje nurodytos teminės sritys iš tikrųjų gali būti geriau tvarkomos ES lygmeniu, 
tai esminiai politiniai sprendimai bet kuriuo atveju turėtų būti priimami taikant ES 
Sutartyse tam numatytas įprastas parlamentines procedūras. Bundestagas konstatuoja, kad 
galiojantys tinklo kodeksai jau apima daug politiniu požiūriu esminių nuostatų.

3. Regioniniai operatyviniai centrai

Pasiūlymo dėl Elektros energijos rinkos reglamento išdėstymo nauja redakcija 32 
straipsnyje nustatoma įsteigti naujus regioninius operatyvinius centrus, vadinasi 
sujungiami nacionaliniai perdavimo sistemos operatoriai. Perdavimo sistemos operatoriai 
jau dabar drauge dirba vadinamuosiuose regioniniuose paslaugų centruose (pvz., 
CORESO). Tačiau jiems nesuteikti įgaliojimai priimti sprendimus. Palyginti su dabartine 
padėtimi, ES Komisijos pasiūlymu numatoma regioniniams paslaugų centrams nuo šiol 
suteikti savarankiškus įgaliojimus priimti sprendimus su tiekimo saugumu susijusiose 
srityse.

ES Komisija nepakankamai išdėstė, kodėl reikia suteikti šiuos sprendimų priėmimo 
įgaliojimus ir kodėl ES Komisijos užsibrėžto tikslo negalima pasiekti vykdant esamą 
regioninį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą per regioninius paslaugų 
centrus. Savanoriškas perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas pasiteisino ir 
susiklosčius kritinei padėčiai tinkluose. Vokietijos Bundestagas abejoja ES Komisijos 
nurodyta didesne socialine gerove, juo labiau, kad sukoncentravus užduotis centrinėse 
struktūrose bus praradimų inovacijų srityje. Be to, Vokietijos Bundestago nuomone, yra su 
kompetencijos sričių nustatymu susijusių sunkumų ir neaiškumų dėl galutinės atsakomybės 
ir sunkių atsakomybės klausimų. Šie neaiškumai galėtų paveikti saugų sistemos veikimą. 
Visų pirma, kiekviena valstybė narė turėtų turėti galimybių ir toliau savarankiškai nagrinėti 
esminius tiekimo saugumo aspektus. 

4. ACER reglamento išdėstymas nauja redakcija

Pasiūlymu dėl reglamento ES Komisija siekia išplėsti Agentūros įgaliojimus. 2009 m. 
vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 713/2009 įsteigtos Agentūros užduotis yra Sąjungos 
lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus 
koordinuoti jų veiklą. Visų pirma ji:

– teikia nuomones ir rekomendacijas, skirtas perdavimo sistemos 
operatoriams, reguliavimo institucijoms arba ES organams;

– priima savarankiškus sprendimus tam tikrais šio reglamento 6, 8 ir 11 straipsniuose 
nurodytais atvejais;

– pateikia Komisijai neprivalomas bendras rekomendacijas (bendras rekomendacijas) 
pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos 
mainų tinklo sąlygų 6 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis 
gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų 6 straipsnį.
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Keletoje pasiūlymo dėl reglamento vietų numatoma išplėsti įgaliojimus ir pakeisti 
balsavimo agentūroje procedūrą.

Bundestago nuomone, kai kurios pasiūlymo nuostatos pažeidžia subsidiarumo ir 
proporcingumo principus, nustatytus Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 2 6 straipsnyje.

a) Pirma, tai pasakytina apie Agentūros įgaliojimų išplėtimą:

• Ateityje Agentūrai, laikantis tam tikrų sąlygų, bus suteikti įgaliojimai priimti galutinį 
sprendimą dėl visų tarpvalstybinės svarbos reguliavimo klausimų, kurie priklauso 
nacionalinių reguliavimo institucijų kompetencijai. Šie įgaliojimai suteikiami ne tik 
pateikus bendrą kompetentingų nacionalinių institucijų prašymą – visiškai užtenka, kad dvi 
nacionalinės reguliavimo institucijos nesusitartų dėl kokio klausimo per nustatytą trumpą 
šešių (arba ilgiausiai dvylikos) mėnesių laikotarpį. Iki šiol tai buvo taikoma tik su 
tarpvalstybine infrastruktūra (Reglamento (EB) Nr. 713/2009 6 straipsnio 8 dalis) 
susijusiems klausimams.

Sąvoka „tarpvalstybinės svarbos“ neapibrėžta. Bendroje vidaus rinkoje kiekvieną klausimą 
būtų galima laikyti tarpvalstybinės svarbos klausimu. Visiškai pakanka to, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija įvertintų klausimą kaip turintį tarpvalstybinę svarbą ir nesusitartų 
dėl jo su kaimynine nacionaline reguliavimo institucija. Galiausiai kyla pavojus, kad taip 
visi reguliavimo klausimai bus patikėti Agentūrai.

• Pasiūlyme taip pat numatoma ES Komisijos galimybė pavesti Agentūrai papildomas 
užduotis, kurios gali apimti ir įgaliojimus priimti sprendimus (14 straipsnis). Iki šiol jai 
galėjo būti pavedamos užduotis, neapimančios įgaliojimų priimti sprendimus. Tačiau 
spręsti, kokie įgaliojimai priimti sprendimus suteikiami Komisijai ir kokie – Agentūrai, 
yra vien tik Sąjungos teisės aktų leidėjų, taigi Tarybos ir Europos Parlamento, užduotis.

• Pasiūlymu išplečiamas Agentūros vaidmuo priimant sprendimus, kurie priimami 
deleguotaisiais aktais kaip tinklo kodeksai (5 straipsnio 2 dalis). Tais atvejais, kai pagal 
tinklo kodeksus nacionalinėms reguliavimo institucijoms pavedama konkrečiai nustatyti ir 
išplėtoti metodą, nacionalinės reguliavimo institucijos iki šiol galėjo kartu parengti 
pasiūlymą ir tada jį vienbalsiai priimti. Jeigu jis būdavo priimamas vienbalsiai, dėl 
Agentūros pasiūlymo nebebūdavo sprendžiama. Pagal pasiūlymą dėl reglamento Agentūra 
dabar turėtų turėti teisę peržiūrėti ir pakeisti parengtą pasiūlymą. Tada pakeistą pasiūlymą 
paprasta balsų dauguma turi priimti Reguliavimo valdyba.

• Agentūra spręs dėl regioninių operatyvinių centrų dydžio (8 str. 2 dalis).

• Norima pakeisti ir sprendimų dėl regioninės reikšmės klausimų priėmimo procesą 
(7 str.): atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos nebegalės pačios priimti 
sprendimų dėl regioninės reikšmės klausimų, jos galės tik teikti rekomendacijas 
Reguliavimo valdybai. Ir šiuo atveju Agentūrai suteikiama teisė keisti pasiūlymus.

Įgaliojimų priimti galutinį sprendimą išplėtimas pažeidžia subsidiarumo principą. ES 
Komisija savo pasiūlyme nepagrindė, kam reikalingas toks didelis įsikišimas į nacionalinių 
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reguliavimo institucijų nepriklausomumą, kad būtų galima pašalinti dėl nevienodų 
sprendimų atsirandančias kliūtis elektros energijos vidaus rinkoje. 

Be to, neapibrėžtai pavedant užduotis ACER, t. y. nustatant, kad ji viena atsakinga už visus 
galimus tarpvalstybinės svarbos klausimus arba kad Komisija vėliau gali pavesti ACER 
užduotis, susijusias su sprendimų priėmimu (14 str.), kyla pavojus, kad taip Agentūrai bus 
suteikti ir įgaliojimai, visiškai nesusiję ar tik nereikšmingai susiję su tarpvalstybiniu 
aspektu.

Be to, papildomai suteikiant įgaliojimų ACER pažeidžiamas proporcingumo principas, nes 
tai apima daug daugiau nei būtina, kad būtų pasiektas ES Komisijos užsibrėžtas tikslas, ir 
daro išliekantį neigiamą poveikį nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumui ir 
jų bendradarbiavimui siekiant konstruktyviai priimti sprendimus pasitelkiant Agentūrą,
taip pat tam, kas su priimtais sprendimais būtų sutinkama.

Be to, ES Komisija nepagrindė, kodėl ACER turėtų spręsti dėl regioninių operatyvinių 
centrų dydžio. Kuo didesni regioniniai operatyviniai centrai, tuo didesnis Bundestago 
nusistatymas prieš regioninių operatyvinių centrų kūrimą. Šiuo atveju nematyti, kodėl šį 
sprendimą galima geriau priimti ES lygmeniu.

b) Be to, abejonės, susijusios su subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymusi, apima 
Agentūros sprendimų priėmimo procesų pakeitimus:

• be kita ko, numatyta, kad ateityje Administracinės valdybos ir Reguliavimo 
valdybos sprendimai bus priimami paprasta balsų dauguma – kiekvienas narys turės vieną 
balsą (vieno balso vienai valstybei principas, 19 ir 23 str.). Iki šiol buvo būtina dviejų 
trečdalių balsų dauguma.

Iki šiol būtina dviejų trečdalių balsų dauguma šiuose organuose užtikrina, kad vykdant visą 
Agentūros veiklą būtų laikomasi subsidiarumo principo, ir yra papildomas nacionalinių 
energetikos reguliavimo institucijų nepriklausomumo garantas. Todėl reikėtų apsvarstyti 
galimybę taikyti nustatyti, kad Agentūros Reguliavimo valdyboje būtina kvalifikuota balsų 
dauguma pagal ES sutarties 16 straipsnio 4 dalį, t. y. dviguba dauguma.

• Pasiūlyme dėl reglamento galiausiai numatoma, kad Agentūros direktorius ateityje 
galės pats rengti nuomones, rekomendacijas ir sprendimus ir į šį darbą neprivalės įtraukti 
nacionalinių reguliavimo institucijų (25 straipsnis).

ES Komisija įtikinamai nepagrindė, kodėl nepakako galiojančių nuostatų, pagal kurias 
nacionalinės reguliavimo institucijos šią užduotį vykdė bendradarbiaudamos. 
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