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Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
elektroenerģijas iekšējo tirgu
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 Austrijas Federālās padomes pamatots atzinums par minēto direktīvas 
priekšlikumu.

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

E21/SB-BR/2017

PAMATOTS ATZINUMS

ko saskaņā ar Austrijas Konstitūcijas 23.g panta 1. punktu saistībā ar 6. pantu 2. protokolā par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu Austrijas Federālās 
padomes ES komiteja pieņēma 2017. gada 9. maijā

COM (2016) 864 final

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā 
uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

A. Pamatots atzinums

Konkrētais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

ES enerģētikas politikas jomā ir vērienīga prioritāte, proti, tā dēvētā Eiropas Komisijas 
„Enerģētikas savienības tiesību aktu pakete”. Eiropas Komisija minēto tiesību aktu paketi 
iesniedza 2016. gada beigās / 2017. gada sākumā. Tajā ir pasākumu kopums, kas attiecas uz 
atjaunojamo energoresursu integrāciju, ekodizainu, elektroapgādes drošību, Enerģētikas 
savienības pārvaldību (governance), elektroenerģijas tirgus noteikumiem, patērētāju aktīvu 
iesaistīšanos un enerģijas cenām. Enerģētikas ministri sanāksmē 2017. gada 27. februārī arī 
apsprieda minēto paketi. Šie priekšlikumi ir jāaplūko kopumā, Federālā padome minētos 
dokumentus to iesniegšanas secībā izskatīja vairākās sanāksmēs. Austrijas Federālās padomes 
pamatotais atzinums attiecas uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

Šis iesniegtais dokuments sagatavots, lai stiprinātu elektroenerģijas patērētāju aizsardzību, 
izveidojot elektroenerģijas iekšējo tirgu, kas vērsts uz patērētāju. Paredzēts radīt labus 
apstākļus un tiesisko regulējumu elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidei, arī vietējās 
energokopienas varēs veikt autonomu kopienas tīklu ekspluatāciju. Galvenā uzmanība ir 
pievērsta patērētāju iespējai pašiem ražot, uzkrāt un pārdot tirgū elektrību. Federālā padome 
uzskata, ka tas kopumā ir jāvērtē pozitīvi. Tomēr šo pasākumu pamatā jābūt skaidram un 
nediskriminējošam tiesiskajam regulējumam un tie jāveic, vienlaikus veidojot atbilstīgu tīkla 
infrastruktūru.

Priekšlikuma 11. pantā paredzēta galalietotāju prasība saglabāt līgumos dinamiskus 
elektroenerģijas tarifus, un tas kopumā vērtējams atzinīgi. Federālā padome norāda, ka šajā 
jomā šis noteikums jāpamato ar LESD 194. pantu, jo šajā ziņā visiem dalībniekiem ir svarīgs 
atbilstošs un precīzs juridiskais pamats.
Direktīvas 2. panta 39. punktā ir definēts reģionālo operatīvo centru (ROC) jēdziens.

Regulas 31.–44. pantā ir sīkāk aplūkota ROC darbība. Eiropas-Komisija nav pietiekami 
skaidri izklāstījusi, kāda būs ROC organizatoriskā pievienotā vērtība papildus jau 
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izveidotajiem pārvades sistēmu operatoru pakalpojumu centriem un kā Eiropas Pārvades 
sistēmu operatoru apvienība (ENTSO-E) veiks koordinēšanu. Turklāt Federālā padome 
uzskata, ka, valsts lēmumu pieņemšanas kompetences nododot starpreģionālai autonomai 
organizatoriskai struktūrai, noteikti tiek ierobežotas valsts lēmumu pieņemšanas pilnvaras. 
Īpaši kritiski vērtējamas ir ROC paredzētās pilnvaras iestādes statusā izdot rīkojumus ar 
juridisku spēku, piemēram, attiecībā uz rezerves jaudas apjoma noteikšanu — šajā jomā 
turklāt nav paredzēts regulējums par tiesisko aizsardzību. Tāpat radušās bažas, ka, izveidojot 
ROC, tiks ieviestas paralēlas struktūras, kas savukārt apgrūtinās lēmumu pieņemšanas 
procesu, kurš tādējādi kopumā kļūs neefektīvs. Tāpēc Federālā padome pilnībā noraida 
ierosināto organizatorisko principu. Federālā padome norāda uz dokumenta 40. pantu, kurā 
noteikti pārvades sistēmu operatoru uzdevumi. Ieviešot nepieciešamās tīklu operatoru 
nodalīšanas prasības uzdevumu deleģēšanas gadījumā, nevajadzīgi tiek ierobežotas iespējas 
pieņemt lēmumus par sadarbību. Tāpēc šis noteikums ir neproporcionāls.

Attiecībā uz Direktīvas 43. pantā paredzēto norīkošanu tiek norādīts, ka Federālā padome 
noraida jebkādus spēkā esošo juridiski iespējamo nodalīšanas modeļu ierobežojumus. Tas 
vēlreiz ir jāuzsver saistībā ar pašreizējā direktīvas projekta 52. pantu.

Turklāt Federālā padome vēlreiz atgādina par jau daudzkārt kritiski vērtēto praksi attiecībā uz 
deleģēto tiesību aktu pieņemšanu.
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