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PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO

Tema: Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos 
energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
(COM(2016) 0863 – C8-0494/2016 – 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.

Prancūzijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo 
dėl reglamento.

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

Nr. 108

SENATAS

2016–2017 M. EILINĖ SESIJA

2017 m. balandžio 5 d.

DĖMESIO!

LAIKINAS DOKUMENTAS

Autentiškas tik galutinis spausdintas dokumentas

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 
Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 

(COM(2016)863 final)

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Ekonomikos reikalų komiteto rezoliuciją; rezoliucijos turinys pateikiamas 
toliau.

                                               
Žr. numerius: Senatas: 476 (2016–2017).
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2016 m. lapkričio 30 d. kaip dokumentų rinkinio „Švari energija visiems europiečiams“ dalis 
paskelbtas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 
Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
(COM(2016) 863 final), juo daroma daug Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūros (ACER), kuri buvo įsteigta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 713/2009, veiklos taisyklių dalinių pakeitimų: Agentūros veiklos sritis 
išplečiama apimant visus subjektus, pasižyminčius tarpvalstybiniu aspektu energetikos srityje, 
prieš tai nenustačius jokių apribojimų; suteikiama naujų regioninių įgaliojimų Sąjungoje; 
galiausiai, juo nustatoma, kad priimti sprendimus galima paprasta posėdyje dalyvaujančių 
Reguliavimo valdybos narių balsų dauguma – vietoj dabar nustatytų dviejų trečdalių.

atsižvelgdamas į Konstitucijos 88-6 straipsnį,

Senatas pateikė šias pastabas:

– Europos Sąjungai naudinga, kad yra institucija, kurios užduotis – palengvinti nacionalinių 
energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimą;

– iki šiol dabartinė kompetencijos sritis nebuvo kritikuojama;

– Europos Komisija jokiais faktais nepagrindė, kodėl siūloma dvejopai išplėsti veiklos sritį, 
taip siekiant pertvarkyti bendradarbiavimo instituciją į viršvalstybinę sprendimų priėmimo 
įgaliojimus turinčią agentūrą, kuri būtų nacionalinių reguliuotojų pakaitalas, jei tik su 
energetika susijęs klausimas liestų daugiau kaip vieną valstybę narę.

– tokių pakeitimų poveikis dar padidėja dėl to, kad pereinama nuo kvalifikuotos dviejų 
trečdalių daugumos prie paprastos posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumos, tuo labiau, 
kad pasiūlymu siekiama išsaugoti vieno balso vienai valstybei narei principą, prieštaraujantį 
demografinei pusiausvyrai, tačiau ji būtina, kad būtų padėtas demokratinis pagrindas, kurį 
pageidautina turėti priimant organizmo, kuris nuo šiol nustatys standartus, sprendimus.

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento COM(2016) 863 final
neatitinka subsidiarumo principo.

Senato rezoliucija, priimta 2017 m. balandžio 5 d.

Pirmininkas,
Parašas: Gérard LARCHER
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