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VALSTS PARLAMENTA 
PAMATOTS ATZINUMS 
PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Rumānijas 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 Rumānijas 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 Parlaments 

Senāts 

Bukareste, 2017. gada 4. aprīlis  

 

PAMATOTS ATZINUMS 

 

par priekšlikumu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko izveido 

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) 

COM(2016) 863 final 

 

Rumānijas Senāts izvērtēja priekšlikumu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULAI, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0863), saskaņā ar Protokolu Nr. 2, kas pievienots 

2007. gada 13. decembrī parakstītajam Lisabonas līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas 

Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. 

 

Ņemot vērā Eiropas lietu komitejas 2017. gada 30. marta ziņojumu, Senāts 2017. gada 

4. aprīļa plenārsēdē pauda šādus apsvērumus: 

I. konstatē, ka minētais regulas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principiem; 

II. uzskata, ka: 

 

1. Ziemā ierosinātajā Tīras enerģijas paketē paredzētajām iniciatīvām būtu jāpastiprina 

drošāka energoapgāde Eiropas Savienībā, reformējot elektroenerģijas tirgu, un jārada 

integrēts pārvaldības un uzraudzības process, lai nodrošinātu, ka enerģijas jomā veiktie 

pasākumi palīdzēs sasniegt Enerģētikas savienības mērķus. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek atbalstīta ACER pastiprināta iesaistīšana iekšējā tirgus 

izveidē un straujāka pāreja no uzraudzības un konsultēšanas uzdevumiem uz lielāku 

iesaistīšanos regulēšanas procesā. 

3. Trešās enerģētikas paketes noteikumu īstenošana, tiesiskā regulējuma saskaņošana, 

starpsavienojumu palielināšana un enerģijas tirgu sasaistīšana, kā arī konsultāciju 

pastiprināšana ar attiecīgajām ieinteresētajām personām ir pamatelementi, ar kuriem iecerēts 

pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi un nodrošināt tā mehānismu efektīvu un pārredzamu 

darbību. 

4. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai nenotiktu pārmērīga reglamentēšana, palielinoties 

administratīvo noteikumu skaitam, un lai ACER nekļūtu par Eiropas līmeņa regulatoru, kas 

varētu notikt, piešķirot ACER prerogatīvu nākt klajā ar ieteikumiem pēc pašas aģentūras 

iniciatīvas, kā noteikts 6. panta 2. punktā; ņemot vērā saistībā ar ACER izveidi noteiktos 

mērķus, kā arī grūtības un problēmas, ar ko šai aģentūrai nācies saskarties un ar ko tā saskaras 

joprojām (īpaši attiecībā uz enerģijas vairumtirgu uzraudzību), finanšu lēmējinstitūcija 

nevarēja apmierināt oficiāli saņemtos pieprasījumus nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus 

un finanšu resursus. 
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5. Attiecībā uz reģionālo uzdevumu koordināciju aģentūrā un uz uzdevumiem, kas saistīti 

ar reģionālajiem operatīvajiem centriem (7. un 8. pants), kā arī citiem administratīvajiem 

noteikumiem ir konstatēta virkne elementu, kuri būtu jāprecizē: 

a. nepieciešamība savstarpēji līdzsvarot nacionālos, reģionālos un Eiropas aspektus un 

ievērot subsidiaritātes principu; 

b. joprojām vērojamā heterogenitāte dažu valstu enerģijas tirgos, par ko liecina arī 

pastāvošās regulējuma nepilnības vai specifiska valsts pieeja; 

c. iekšējā tirgus reģionālā dimensija — tā tiek uzskatīta par starpsoli Eiropas energotirgu 

integrācijas panākšanā, taču var izraisīt reģionālu šķelšanos un izolētu reģionālu pieeju 

vai pat reģionālu varas centru izveidošanos, kas ir pretrunā ES iekšējā tirgus mērķiem; 

d. nepieciešamība precizēt reģionālās sadarbības procedūras un valstu iestāžu, ACER un 

Regulatoru valdes lomu un atbildību; 

e. jaunu administratīvo noteikumu, īstenošanas plānu un uzraudzības, novērtēšanas un 

ziņošanas pasākumu izstrāde, kas ir pretrunā pašreizējiem Enerģijas savienības 

pārvaldības principiem, kuru mērķis ir racionalizēt un plānot ziņošanas un uzraudzības 

prasības; 

f. grūtības nodrošināt saskaņotību un koordināciju starp vairākiem lēmumu pieņemšanas 

centriem un dažādām reģionālām interesēm; 

g. papildu analīžu un lēmumu pieņemšanas mehānismu izveide, kas var palielināt 

birokrātisko slogu un pārtraukt datu un informācijas plūsmu starp dalībvalstīm, 

tādējādi ietekmējot apgādes drošību un tirgus uzraudzību; 

h. reģionālās apakšgrupas koordinējošo regulatoru rotācijas intervāls — ir vērts apsvērt 

iespēju saīsināt rotācijas periodu no diviem gadiem uz vienu gadu, līdzīgi ES Padomes 

prezidentūras rotācijas periodam (lai dotu šādu iespēju visiem regulatoriem un 

izvairītos no tā, ka ilgāks koordinācijas periods pavērtu iespējas ļaunprātīgai 

izmantošanai); 

i. pasākumi, kas attiecas uz regulējumu, un ACER direktora un Regulatoru valdes 

lēmumi ir balstīti uz īpaši izveidotām darba grupām, kuru uzdevumus būtu dot ievirzi 

darbībām un kuru sastāvā darbotos regulatoru pārstāvji un augsta līmeņa profesionāļi; 

visiem grupu locekļiem būtu jāstrādā neatkarīgi no jebkādām interesēm, tā atbalstot 

korektu lēmumu pieņemšanas procesu; 

j. nepastāvot pietiekamam un drošam budžetam, dažu dalībvalstu vai regulatoru 

brīvprātīgās iemaksas varētu negatīvi ietekmēt pārstāvību vai pat lēmumu pieņemšanu. 

6. Reģionālo operatīvo centru un to pārvalstiskas uzraudzības izveide, uzticot šo 

uzdevumu ACER, varētu ietekmēt saskaņošanas procesu un izraisīt jaunu šķelšanās paveidu 

reģionālā līmenī, līdz ar to atsevišķām valstīm vai iestādēm būtu dota iespēja īstenot 

pasākumus un lēmumus, kas nebūtu izdevīgi citiem dalībniekiem, kuriem ir nepietiekamas 

lēmumu pieņemšanas vai regulatīvās pilnvaras. Turklāt reģionāla pieeja pārtrauktu datu un 

informācijas plūsmu starp dalībvalstīm situācijās, kad nepieciešams koriģēt tirgus nepilnības 

(ja tirgi būs organizēti reģionāli, tad vienu reģionu interesējoši jautājumi nebūs zināmi cita 

reģiona pārstāvjiem, un tas var novest pie uzraudzības un īstenošanas dublēšanās un 

nepilnībām). Tiesību aktu pakete būtu jāizstrādā tā, lai pastāvīgi sekotu problēmām iekšējā 

elektroenerģijas tirgū. Reģionalizācijai vajadzētu būt tikai pārejas posmam ceļā uz iekšējo 

tirgu, turklāt vēlams, lai šis pārejas posms būtu iespējami īss. 

7. Reģionālo operatīvo centru izveide ir nozīmīgs solis, un tādēļ ir nepieciešams rūpīgi 

izanalizēt problēmas, kas saistītas ar pilnvaru nodošanu no nacionālā līmeņa (pārvades 

sistēmas operatori) uz reģionālo līmeni, it sevišķi drošības jomā. 
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Saskaņā ar ierosināto tiesību aktu paketi saistošu pilnvaru piešķiršana reģionālajiem 

operatīvajiem centriem nav savienojama ar dalībvalstu atbildību par apgādes drošību. 

Atbildības dalīšana starp valstu pārvades sistēmu operatoriem un reģionālo struktūru rada 

tiesisku un pat politisku risku, kas var ietekmēt valsts elektroenerģijas sistēmas darbības 

efektivitāti. Tehniskus lēmumus nevar pieņemt divas dažādas struktūras dažādiem 

laikposmiem vai atlasot konkrētus elementus un procesus. Valsts energosistēma darbojas 

integrēti, un pārvades sistēmas operatoriem, kuri ir atbildīgi par drošas un stabilas valstu 

energosistēmu darbības nodrošināšanu, nevar liegt tiesības pieņemt lēmumus šajā sakarībā. 

Iespējamā standartpakalpojumu un funkciju nodošana reģionālajiem operatīvajiem centriem ir 

labāk jāizvērtē, un šis uzdevums jāīsteno pārvades sistēmu operatoriem — tie vislabāk pārzin 

savu sistēmu struktūru un vājās vietas un tiem jau ir plaša pieredze reģionālā līmenī 

koordinētas darbības jomā. Attiecībā uz 9. pantu („Aģentūras uzdevumi saistībā ar 

nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem”) un 10. pantu („Aģentūras uzdevumi 

saistībā ar elektroenerģijas ražošanas pietiekamību un riskgatavību”) uzskatām — ņemot vērā 

to, ka nominētos elektroenerģijas tirgus operatorus sertificē un ieceļ valstu regulatori, tiem ir 

jābūt pilnvarām regulēt un pieņemt saistošus lēmumus attiecībā uz nominētajiem 

elektroenerģijas tirgus operatoriem. Ja ACER tiks ieviests koordinēšanas uzdevums attiecībā 

uz tādām problēmām kā, piemēram, ražošanas pietiekamības novērtēšana, tas aģentūrai 

nozīmēs ievērojamu slogu, taču tai jau tagad trūkst cilvēkresursu un finanšu resursu. 

Domājams, ka resursu trūkums nelabvēlīgi ietekmēs šo procesu. Eiropas līmeņa aģentūrai ir 

jāiesaistās pārrobežu problēmu risināšanā, taču, ņemot vērā katras valsts sistēmas īpatnības, 

šīm problēmām nevar pievērsties reģionālā vai visas Eiropas līmenī — pat tad, ja tās 

ietekmētu sistēmu darbību kaimiņvalstīs. Regulējuma aptverto jomu ierobežošana un 

koordinētas rīcības atbalstīšana, ļoti iespējams, nāktu par labu patērētājiem, ja tiktu pabeigta 

politikas un sistēmu darbības saskaņošana. 

8. Plašāku pilnvaru uzticēšana ACER neatvieglos to problēmu risināšanu, kas saistītas ar 

tekošās dienas tirgu, nākamās dienas tirgu vai balansēšanas tirgu straujāku integrēšanu, jo šie 

jautājumi ir atkarīgi no katras dalībvalsts integrācijas pakāpes, tīklu un operatīvo sistēmu 

tehniskajām un funkcionālajām īpašībām un no tirgu un šo tirgu operatoru gatavības pakāpes. 

Atšķirīgi viedokļi pausti attiecībā uz 19. panta 5. punktu un 23. panta 1. punktu par izmaiņām, 

kuras skartu Administratīvās valdes, Regulatoru valdes un reģionālo apakšstruktūru lēmumu 

pieņemšanas procesu, paredzot aizstāt divu trešdaļu vairākumu ar vienkāršu vairākumu. 

Domājams, ka šīs izmaiņas ietekmēs ACER izveidoto lēmumu pieņemšanas līdzsvaru, un 

pastāv risks, ka lēmumu pieņemšanas pilnvaras tiks centralizētas un tiks vājināta Regulatoru 

valdes loma. Situācijās, kad ir prasīta Regulatoru valdes līdzdalība, ACER sniegtie atzinumi, 

ieteikumi un lēmumi būtu jāpieņem tikai ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Vienlaikus 

izmaiņas Regulatoru valdes lēmumu pieņemšanas procesā vājina mērķi, ko iecerēts panākt ar 

jaunajām leģislatīvajām izmaiņām, proti, palielināt ACER lomu un attiecīgu iesaistīšanos 

regulatīvajā procesā (kā piemēru var minēt 5. panta 2. punktā Regulatoru valdei uzticēto 

uzdevumu apstiprināt tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas noteikumus un metodiku). 

Turklāt 5. panta 2. punktā ierosinātās izmaiņas, proti, ACER paredzētā iespēja, ka „[p]irms 

noteikumu vai metodikas apstiprināšanas Aģentūra tos izskata un [...] veic tajos izmaiņas 

nolūkā nodrošināt, ka tie atbilst attiecīgā tīkla kodeksa vai pamatnostādņu mērķim”, 

iespējams, varētu neiekļauties tiesiskajā regulējumā un pārsniegt aģentūras uzdevumus, it 

īpaši Regulatoru valdes gadījumā, tai pieņemot lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. 

III. Ņemot vērā to, kādā veidā tiek iecelti Administratīvās valdes locekļi, šīs struktūras 

lomas paplašināšana ietekmēs pilnīgi visu lēmumu pieņemšanas procesu un pašreizējo 

līdzsvaru starp ACER lēmumu pieņemšanas struktūrām. 
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Senāta priekšsēdētāja p.i. 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


