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PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Rumunijos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūrą 

 (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. 

Rumunijos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Rumunijos Parlamentas 

Senatas 

2017 m. balandžio 4 d., Bukareštas  

 

PAGRĮSTA NUOMONĖ 

 

dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS RELAMENTO, įsteigiančio 

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija) 

COM(2016) 0863  

 

Rumunijos Senatas vadovaudamasis prie 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašytos 

Lisabonos sutarties, kuria iš dalies keičiama Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos 

steigimo sutartis, pridėtu Protokolu Nr. 2 įvertino pasiūlymą dėl dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS RELAMENTO, įsteigiančio Energetikos reguliavimo 

institucijų bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija) (COM(2016) 0863). 

Atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 30 d. Užsienio reikalų komiteto pranešimą, Senatas 2017 m. 

balandžio 4 d. plenariniame posėdyje išreiškė toliau pateikiamą poziciją. 

I. Mano, kad dabartinis pasiūlymas dėl reglamento neatitinka subsidiarumo ir 

proporcingumo principų. 

II. Mano, kad: 

 

1. įgyvendinant vadinamajame žiemos dokumentų rinkinyje dėl švarios energijos 

nurodytas iniciatyvas turėtų būti remiamas energijos tiekimo saugumas Europos Sąjungoje 

atlikus elektros energijos rinkos reformą ir sukurtas integruotas valdymo ir stebėsenos 

procesas siekiant užtikrinti, kad veiksmai energetikos srityje padėtų pasiekti energetikos 

sąjungos tikslus. 

2. Atsižvelgdami į tai, pritariame aktyvesniam ACER dalyvavimui plėtojant vidaus rinką 

ir skubesniam perėjimui nuo stebėsenos ir konsultavimo funkcijų prie aktyvesnio dalyvavimo 

reguliavimo procese. 

3. Trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio nuostatų įgyvendinimas, teisinės sistemos 

suderinimas, energijos tinklų jungčių ir sugretintų energijos rinkų skaičiaus didinimas ir 

aktyvesnės konsultacijos su susijusiomis šalimis yra svarbiausi elementai, skirti energijos 

vidaus rinkai sukurti ir veiksmingam bei skaidriam jos mechanizmų veikimui užtikrinti. 

4. Ypač reikėtų stengtis vengti teisės aktų „tobulinimo“ (angl. gold-plating), nedidinti 

administracinių nuostatų skaičiaus ir užtikrinti, kad ACER netaptų visos Europos masto 

reguliavimo institucija, t. y. nesuteikti jai teisės teikti ir rekomendacijas savo iniciatyva, kaip 

nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje. Nustačius tikslus, susijusius su ACER įsteigimu, ir šiai 

institucijai susidūrus ir iki šiol susiduriant su sunkumais ir problemomis (ypač susijusiomis su 

didmeninių energijos rinkų priežiūra), finansų įstaiga negalėtų tenkinti oficialiai gautų 

prašymų užtikrinti reikiamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 
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5. Įvertinus regioninių užduočių Agentūroje ir su regioniniais operatyviniais centrais 

susijusių užduočių koordinavimą (7 ir 8 straipsniai), taip pat kitas administracines nuostatas, 

buvo nustatyti kai kurie elementai, kuriuos reikėtų patikslinti: 

a) būtinybė užtikrinti nacionalinių, regioninių ir Europos aspektų pusiausvyrą ir laikytis 

subsidiarumo principo; 

b) kai kurių nacionalinių energijos rinkų įvairialytiškumas, kuris tebėra akivaizdus ir, be 

kita ko, pastebimas esant reguliavimo trūkumams arba taikant specifinį nacionalinį 

požiūrį; 

c) vidaus rinkos regioninis aspektas, vertinamas kaip tarpinis žingsnis siekiant Europos 

energijos rinkų integracijos, dėl kurio gali atsirasti regioninis pasidalijimas ir 

regioninė izoliacija ir net būti sukurti regioniniai energijos centrai, kurie prieštarauja 

ES vidaus rinkos tikslams; 

d) būtinybė paaiškinti regioninio bendradarbiavimo procedūras ir nacionalinių valdžios 

institucijų, ACER ir Reguliavimo valdybos funkcijas ir atsakomybės sritis; 

e) naujų administracinių nuostatų, įgyvendinimo planų ir stebėsenos, vertinimo ir 

ataskaitų teikimo priemonių rengimas prieštaraujant esamam požiūriui į energetikos 

sąjungos valdymą, kurio tikslas – racionalizuoti ir planuoti ataskaitų tiekimo ir 

stebėsenos reikalavimus; 

f) sunkumai užtikrinant keleto sprendimų priėmimo centrų, turinčių skirtingų regioninių 

interesų, darną ir koordinavimą; 

g) papildomų analizės ir sprendimų priėmimo mechanizmų, dėl kurių gali padaugėti 

biurokratizmo, sutrikti duomenų ir informacijos srautas tarp valstybių narių ir tokiu 

būdu būtų patirtas neigiamas poveikis tiekimo saugumui ir rinkos stebėsenai, 

sukūrimas; 

h) reguliavimo institucijų, atsakingų už regioninių pogrupių koordinavimą, rotacijos 

laikotarpis – vertėtų apsvarstyti galimybę sutrumpinti šį laikotarpį nuo dvejų iki vienų 

metų, padarant jį panašų į pirmininkavimo ES Tarybai rotacijos laikotarpį (kad visos 

reguliavimo institucijos turėtų galimybių ir būtų užkirstas kelias galimam 

piktnaudžiavimui ilgesniu koordinavimo laikotarpiu); 

i) su reguliavimu susijusi veikla ir ACER direktoriaus ir Reguliavimo valdybos 

sprendimai grindžiami darbo grupėmis, kurios įsteigtos specialiai siekiant nustatyti 

veiklos kryptį ir kurias sudaro reguliavimo institucijų atstovai bei aukštos 

kvalifikacijos darbuotojai. Visi grupių nariai turėtų vykdyti veiklą nepriklausomai nuo 

bet kokių interesų, kad būtų remiamas tinkamas sprendimų priėmimas; 

j) nesant pakankamam ir saugiam biudžetui, kai kurių valstybių narių arba reguliavimo 

institucijų savanoriški įnašai gali daryti neigiamą poveikį atstovavimui ar net 

sprendimų priėmimui. 

6. Sukūrus regioninius operatyvinius centrus ACER vykdomas viršvalstybinio lygmens 

stebėjimas gali daryti poveikį suderinimo procesui, todėl gali atsirasti naujos formos 

susiskaldymas regionų lygmeniu, o kai kurios valstybės ar valdžios institucijos galės taikyti 

priemones ir sprendimus darant žalą kitoms, kurių sprendimų priėmimas arba reguliavimo 

galios nėra patenkinamos. Be to, taikant regioninį požiūrį bus sutrikdytas duomenų ir 

informacijos srautas tarp valstybių narių, kai tai susiję rinkos trūkumų šalinimu (dėl 

regioninio rinkos organizavimo tam tikram regionui rūpimi klausimai bus nežinomi kito 

regiono nariams ir dėl to gali atsirasti stebėsenos ir įgyvendinimo veiksmų dubliavimas ir 

trūkumų). Teisės aktų rinkinys turėtų būti sudarytas siekiant nuolat stebėti elektros energijos 

vidaus rinkos problemas. Regionalizavimas turėtų būti tik pereinamasis etapas kuriant vidaus 

rinką. Pageidautina, kad jis būtų kuo trumpesnis. 
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7. Regioninių operatyvinių centrų sukūrimas yra svarbus žingsnis ir jį užtikrinant reikia 

nuodugnios problemų, susijusių su įgaliojimų perdavimu iš nacionalinio lygmens (perdavimo 

sistemos operatorių) į regioninį lygmenį, ypač saugumo srityje, analizės. 

Pagal pasiūlymą dėl teisės aktų rinkinio privalomų įgaliojimų suteikimas regioniniams 

operatyviniams centrams nesuderinamas su valstybių narių atsakomybe tiekimo saugumo 

srityje. Dalijimasis atsakomybe tarp nacionalinių perdavimo sistemos operatorių ir regioninės 

institucijos daro poveikį teisėtumui ir net kelia politinę riziką, taip pat kenkia veiksmingam 

nacionalinės elektros energijos sistemos veikimui. Techninių sprendimų negali priimti dvi 

skirtingos įstaigos skirtingais laikotarpiais ir jų negalima priimti išrenkant tam tikrus 

elementus ir procesus. Nacionalinė energijos sistema veikia integruotu būdu ir iš perdavimo 

sistemos operatorių, kurie yra atsakingi, kad būtų užtikrintas saugus ir stabilus nacionalinės 

energijos sistemos veikimas, negali būti atimta teisė priimti sprendimus šiuo klausimu. 

Galimas standartinių paslaugų ir užduočių perdavimas regioniniams operatyviniams centrams 

turi būti geriau įvertintas ir tai turi atlikti perdavimo sistemos operatoriai – jie geriau pažįsta 

savo sistemų struktūrą ir silpnąsias vietas ir jau turi didelę patirtį regioniniu mastu 

koordinuojamo veikimo srityje.  9 straipsnio („Su paskirtaisiais elektros energijos rinkos 

operatoriais susijusios Agentūros užduotys“) ir 10 straipsnio („Su gamybos adekvatumu ir 

pasirengimu valdyti riziką susijusios Agentūros užduotys“) klausimu manome, kad, kadangi 

PEERO (paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių) sertifikavimą ir paskyrimą vykdo 

nacionalinės reguliavimo institucijos, joms turėtų būti suteikti įgaliojimai reguliuoti ir skelbti 

privalomus sprendimus dėl PEERO. Jei ACER teks koordinuoti problemų sprendimą, pvz., 

gamybos adekvatumo vertinimą, reikės didelių Agentūros pastangų, o ji jau susiduria su 

žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumu. Išteklių trūkumas gali kelti grėsmę šiam procesui. 

Sprendžiant tarpvalstybines problemas Europos agentūra turi įsikišti, tačiau, atsižvelgiant į 

konkrečias kiekvienos nacionalinės sistemos ypatumus, jų negalima spręsti regioniniu ar visos 

Europos lygmeniu, net jei jos gali daryti poveikį sistemų veikimui kaimyninėse valstybėse. 

Reguliavimo masto apribojimas koordinuotų veiksmų naudai gali būti naudingas vartotojams, 

nei būtų galutinai užtikrintas politikos suderinimas ir sistemų veikimas. 

8. Suteikus ACER daugiau įgaliojimų nebus paprasčiau spręsti problemas, susijusias 

greitesniu su einamosios paros prekybos rinkų susiejimo, kitos paros prekybos rinkų 

susiejimo ar balansavimo procesų integravimu, kadangi šie klausimai priklauso nuo 

integravimo lygio kiekvienoje valstybėje narėje, tinklų ir operacinių sistemų techninių ir 

funkcinių charakteristikų ir finansų rinkų bei šių rinkų operatorių išsivystymo. Skirtingų 

nuomonių išreikšta dėl 19 straipsnio 5 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies, kurių nuostatomis 

pakeičiamas sprendimų priėmimo Administracinėje valdyboje, Reguliavimo valdyboje ir 

regioniniuose struktūriniuose dariniuose procesas – sprendimai priimami ne dviejų trečdalių 

balsų dauguma, o paprasta balsų dauguma. Šis pakeitimas gali daryti poveikį sprendimų 

priėmimo pusiausvyrai, suformuotai pačioje ACER, ir esama pavojaus, kad sprendimų 

priėmimo įgaliojimai bus centralizuoti, o Reguliavimo valdybos reikšmė bus sumažinta. Jei 

reikia Reguliavimo valdybos dalyvavimo, ACER nuomonės, rekomendacijos ir sprendimai 

turėtų būti priimami tik remiantis dviejų trečdalių balsų dauguma. Sprendimų priėmimo 

Reguliavimo valdyboje proceso pakeitimas taip pat sumenkina tikslą, kurio siekiama naujais 

teisės akto pakeitimais, būtent, pakeitimu, kuriuo padidinama ACER reikšmė ir užtikrinamas 

tinkamas jos dalyvavimas reguliavimo procese (pavyzdžiu galėtų būti funkcijos, suteiktos 

Reguliavimo valdybai pagal 5 straipsnio 2 dalį dėl tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimo 

sąlygų arba metodikų patvirtinimo). Be to, 5 straipsnio 2 dalyje siūlomi pakeitimai, būtent 

galimybė, kad „Prieš patvirtindama sąlygas arba metodikas Agentūra turi jas peržiūrėti ir [...] 

pakeisti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų tinklo kodekso ar gairių tikslą“, gali nepatekti į 
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teisinę sistemą ir viršyti Agentūros uždavinius, ypač kai Reguliavimo valdyba sprendimus 

priima paprasta balsų dauguma. 

III. Atkreipia dėmesį į tai, kad, taikant tokį Reguliavimo valdybos narių skyrimo metodą, 

svarbesnis šio organo vaidmuo daro poveikį visam sprendimų priėmimo procesui ir esamai 

ACER sprendimų priėmimo organų pusiausvyrai. 

p. Senato Pirmininkas 

Iulian-Claudiu MANDA 

 

 


