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VALSTS PARLAMENTA
PAMATOTS ATZINUMS
PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes principa 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 Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto regulas priekšlikumu.

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

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016–2017)

2017. gada 5. aprīlis

IEVĒRĪBAI

PAGAIDU DOKUMENTS

Par autentisku ir uzskatāms tikai oficiāli publicēts dokuments.

EIROPAS LIETU REZOLŪCIJA

AR PAMATOTU ATZINUMU

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (COM(2016)863 final), atbilstību 

subsidiaritātes principam

Saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu Ekonomikas komitejas pieņemtā 
rezolūcija, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvusi par Senāta rezolūciju.

                                               
Sk. Nr. 476 (Senāts) (2016–2017).
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Paketē „Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” ietilpstošais 2016. gada 30. novembrī publicētais 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (COM(2016)863 final), paredz vairākas izmaiņas 
noteikumos par Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER), kura tika izveidota 2009. gada 
13. jūlijā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009, proti — tās darbības 
joma tiek paplašināta, bez a priori noteiktiem ierobežojumiem aptverot visus ar enerģētiku 
saistītos jautājumus, kam ir pārrobežu dimensija, tās kompetenču klāsts Savienībā tiek 
papildināts ar jaunu reģionālu kompetenci un, visbeidzot, Regulatoru valdes lēmumus 
pašreizējā divu trešdaļu vairākuma vietā paredzēts pieņemt ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izklāsta šādus apsvērumus:

– Eiropas Savienībai ir izdevīgi, ka pastāv institūcija, kuras uzdevums ir sekmēt sadarbību 
starp valstu energoregulatoriem;

– pašreizējā kompetences joma līdz šim nav izpelnījusies kritiku;

– Eiropas Komisija nav sniegusi it nekādu faktisku pamatojumu diviem ierosinātajiem 
darbības jomas paplašinājumiem, kas šādā apvienojumā nozīmētu sadarbības mehānisma 
pārveidošanu par sava veida pārvalstisku aģentūru, kura būtu pilnvarota valstu regulatoru 
vietā pieņemt lēmumus, tiklīdz kāds ar enerģētiku saistīts jautājums skars vairāk nekā 
vienu dalībvalsti;

– šo izmaiņu sekas vēl vairāk pastiprina pāreja no līdzšinējā divu trešdaļu kvalificēta 
vairākuma uz klātesošo locekļu vienkārša vairākuma balsošanu, kas paredzēta, 
neraugoties uz to, ka priekšlikumā ir saglabāts princips „katrai dalībvalstij ir viena balss”, 
kas nepieļauj jebkādu demogrāfisko līdzsvarošanu, taču tas būtu absolūti nepieciešams, lai 
nodrošinātu vēlamo demokrātisku pamatu lēmumiem, ko pieņēmusi organizācija, kuras 
darbība ieguvusi normatīvu raksturu.

Šo iemeslu dēļ Senāts uzskata, ka regulas priekšlikumā COM (2016) 863 final nav 
ievērots subsidiaritātes princips.

Senāts šo rezolūciju pieņēmis 2017. gada 5. aprīlī.

Priekšsēdētājs
Paraksts: Gérard LARCHER
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