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Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2019. gada 29. janvāra vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 
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Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 
piemērotību.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2019. gada 18. februāra sanāksmē.

Vispārīga informācija

Minētās regulas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka visas dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
instrumentus, lai novērstu, sagatavotos un pārvaldītu elektroenerģijas krīzes situācijas, kurām 
bieži ir pārrobežu ietekme, ņemot vērā, ka elektroenerģijas sistēmas ir integrētas, kā arī 
uzlabo iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību.
 
Šā mērķa sasniegšanai ir ierosināta pieeja, kas paredz, ka dalībvalstīm būtu savstarpēji 
jāsadarbojas, lai novērstu un pārvaldītu krīzes situācijas, konkrētāk, paredzot vienotas risku 
novērtēšanas metodes, uzlabojot salīdzināmību un pārredzamību sagatavošanās posmā un 
elektroapgādes krīzes laikā, kā arī nodrošinot, ka pat krīzes apstākļos elektroenerģija tiek 
piegādāta tiem, kuriem tā ir nepieciešama visvairāk. 

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir LESD 194. pants, kurā ir noteikts enerģētikas 
politikas juridiskais pamats. Tomēr iestāžu sarunu laikā tika uzskatīts par nepieciešamu 
pievienot atsauci uz minētā panta 2. punktu, kurā ir noteikts, ka pasākumus nosaka saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru. 

Tāpēc Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas 
sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK (2016/0377 (COD)), lūdza Juridisko komiteju 
saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu pārbaudīt priekšlikuma juridisko pamatu un 
precīzāk norādīt ierosinātā juridiskā pamata papildinājuma piemērotību.

II —Attiecīgie Līguma panti

Šāds Līguma par Eiropas Savienības darbību XXI sadaļas „Enerģētika” pants Komisijas 
priekšlikumā ir ierosināts kā juridiskais pamats (izcēlums pievienots): 
 

LESD 194. pants.
 
1. Saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un darbību un attiecībā uz vajadzību saglabāt un uzlabot 
vidi, Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas: 
(a) nodrošināt enerģijas tirgus darbību; 
(b) nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā; 
(c) veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu 
attīstību; kā arī 
(d) veicināt enerģijas tīklu savstarpēju savienojamību. 
 
2. Neskarot citus Līgumu noteikumus, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru nosaka vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu 1. punktā minētos 
mērķus. Šādus pasākumus paredz pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
un Reģionu komiteju. Tie neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu 
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energoresursu izmantošanai, izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas 
energoapgādes struktūru, neskarot 192. panta 2. punkta c) apakšpunktu. 
 
3. Atkāpjoties no 2. punkta, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, apspriedusies 
ar Eiropas Parlamentu un pieņemot vienprātīgu lēmumu, nosaka minētajā punktā minētos 
pasākumus, ja tie ir galvenokārt fiskāli.

III - Tiesas judikatūra par juridiskā pamata izvēli

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir 
jābalsta uz objektīviem faktoriem, kurus Tiesa var pārbaudīt, — tostarp uz tiesību akta mērķi 
un saturu”1. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta 
atcelšanai. Precīza norāde uz juridisko pamatu šajā gadījumā ir īpaši svarīga, jo 194. panta 2. 
un 3. punktā attiecīgi atsaucas uz parasto likumdošanas procedūru un uz īpašu likumdošanas 
procedūru ar vienprātīgu balsojumu Padomē.
 
IV — Atbilstīgā juridiskā pamata analīze un noteikšana, ņemot vērā priekšlikuma 
mērķi un saturu, Parlamenta pilnvaras un Padomes pilnvaras

Šīs regulas priekšlikuma mērķis ir izveidot kopīgus noteikumus par krīžu novēršanu, lai 
aizsargātu piegādes drošību, garantējot instrumentus pārrobežu sadarbības nodrošināšanai un 
liekot dalībvalstīm solidaritātes gaisotnē sadarboties reģionālā līmenī. 
Priekšlikumā ir paredzēti arī pasākumi, kuru mērķis ir novērst elektroenerģētiskās krīzes, 
sagatavoties tām un attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu, ka elektroenerģija tiek piegādāta tur, 
kur tā ir visvairāk vajadzīga. Tā arī nosaka satvaru sekmīgai enerģijas piegādes drošības 
uzraudzībai Eiropā ar Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas grupas palīdzību. Rezultātā 
uzlabotos riskgatavība, turklāt ar zemākām izmaksām. Tai būtu arī jānostiprina iekšējais 
enerģijas tirgus, veicinot dalībvalstu uzticību un paļāvību un novēršot nepiemērotu valsts 
iejaukšanos krīzes situācijās, jo īpaši izvairoties no nepamatotas pārrobežu plūsmu 
samazināšanas. 

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā tieši LESD 194. pants ir bijis juridiskais pamats, ko 
izmanto enerģētikas politikas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt enerģijas tirgus darbību, 
garantēt energoapgādes drošību Savienībā, veicināt energoefektivitāti un energotaupību, kā arī 
jaunu un atjaunojamu enerģijas veidu izstrādi vai veicināt energotīklu starpsavienojumu 
veidošanu. 

Ir pamats uzskatīt, ka priekšlikuma galvenais mērķis pilnībā atbilst Savienības enerģētikas 
politikas mērķiem, kas noteikti LESD 194. panta 1. punktā.

Juridiskā pamata grozījums, par kuru tika panākta vienošanās, būtiski nemaina Komisijas 
priekšlikuma pamatojumu, bet juridiskā pamata izvēli padara skaidrāku, precizējot LESD 
194. panta attiecīgo punktu, uz kuru likumdevēji cenšas balstīties.

1 1987. gada spriedums lietā C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), 
Recueil, 014393. lpp., 5. punkts; lieta C-440/05 Komisija/Padome, 2007. gada Krājums, I-
9097. lpp.; lieta C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 2009. gada Krājums, I-
07585. lpp.
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LESD 194. panta 2. un 3. punktā patiesībā ir ietverti divi dažādi juridiskie pamati atšķirīga 
rakstura pasākumiem. Minētā panta 3. punkts attiecas uz pasākumiem, kas ir galvenokārt 
fiskāli, bet 2. punkts attiecas uz tādu pasākumu pieņemšanu, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu 1. 
punktā minētos mērķus, kas cita starpā iekļauj piegādes drošību. Turklāt ir svarīgi norādīt, ka 
LESD 194. pantā ir paredzētas atšķirīgas likumdošanas procedūras atkarībā no pasākuma 
rakstura. 

V — Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu jāsecina — lai norādītu juridisko pamatu veidā, kas ļauj 
noteikt, kura procedūra ir piemērojama priekšlikuma pieņemšanai, ir lietderīgi balstīties uz 
194. panta 2. punktu kā priekšlikuma juridisko pamatu.

Šī juridiskā pamata analīze ir balstīta uz provizorisko vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās 
par priekšlikumu un ko Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja apstiprināja 
2019. gada 23. janvārī.

Juridiskā komiteja 2019. gada 18. februāra sanāksmē vienprātīgi2, 17 deputātiem balsojot 
„par”, nolēma, ka, norādot uz juridisko pamatu, ir atbilstoši iekļaut īpašu atsauci uz LESD 
194. panta 2. punktu un ka LESD 194. panta 2. punkts būtu jāapstiprina kā priekšlikuma 
juridiskais pamats. 

Ar cieņu

Pavel Svoboda

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)

2 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(priekšsēdētāja vietniece), Gilles Lebreton (atzinuma sagatavotājs), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


