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Eksperti

Vai valsts drīkst
novest līdz

bankrotam?
Jānis Jurkāns, zvērinātu advokātu biroja CersJurkāns SIA

partneris, zvērināts advokāts, 18.05.2021
Publicitātes foto

Jaunākais
izdevums

 ABONĒT

2021. gada 5. maijā “Dienas Bizness”
publicēta numura tēma ar virsrakstu
“Lielākajai daļai draud bankrots”. Tajā no
atjaunojamās enerģijas ražotāju viedokļa
aplūkoti Ekonomikas ministrijas plānotie
grozījumi Ministru kabineta noteikumos,
kas atbilstoši rakstā norādītajam varētu būt
liktenīgi apmēram 80% zaļo ražotāju.

Tajā arī uzsvērts, ka atjaunojamās enerģijas
ražotāji ir gatavi vērsties ar prasībām gan
Latvijas Republikas Satversmes tiesā, gan
starptautiskajās tiesās, prasot atjaunojamās
enerģijas ražošanā ieguldīto investīciju
aizsardzību.

Lielākajai daļai "zaļo ražotāju" draud bankrots  (1)

Dalies ar šo rakstu
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Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos var būt
liktenīgi apmēram 80% zaļo ražotāju,...

Šī nebūs pirmā reize, kad Satversmes tiesa
izskatīs ar obligāto iepirkumu saistītus
jautājumus. Tādēļ šķita interesanti palūkoties,
kādi ir tie apsvērumi un kritēriji, ko
Satversmes tiesa izvirza un ņem vērā, izlemjot
šāda veida lietas. Pirmo spriedumu saistībā ar
atjaunojamās enerģijas ražošanai piešķirto
atbalstu Satversmes tiesa taisīja jau 1997. gadā,
kad konstatēja, ka Ministru kabinets ir
pārkāpis savas pilnvaras un pretēji Saeimas
konkrēti izteiktai gribai mainījis
elektroenerģijas iepirkuma cenu tarifus
koģenerācijas stacijām.

2010. gadā Satversmes tiesa pieņēma lēmumu,
kurā uzsvēra, ka Ministru kabinets ar saviem
noteikumiem nevar sašaurināt tās tiesiskās
garantijas, kuras likumdevējs ir noteicis
likumā. Citā lēmumā 2010. gadā Satversmes
tiesa par izšķirošu atzina to, ka, lai arī
konkrētajā periodā atbalsts tika samazināts,
neizmaksātās atbalsta daļas izmaksa jeb
"parāda atdošana" bija paredzēta nākotnē.
2015. gadā Satversmes tiesa jau konkrētāk
vērtēja tieši atbalstu atjaunojamajai enerģijai
un atzina, ka personas ekonomiskās intereses
jeb komercdarbības veikšana ir vērtējama
Satversmes 105. panta (tiesības uz īpašumu)
ietvaros. Grozot tiesisko regulējumu, valstij ir
jāņem vērā tās tiesības, uz kuru saglabāšanu vai
īstenošanu personai var būt radusies paļāvība.

Personas interese gūt tai vēlamā apmēra peļņu
neietilpst tiesību uz īpašumu tvērumā, tomēr ir
jāņem vērā investīciju apmērs attiecīgajā
koģenerācijas stacijā.

Citā spriedumā 2015. gadā Satversmes tiesa
atzina, ka Subsidētās elektroenerģijas nodokļa
piemērošanas rezultātā samazinās komersantu
gūtie ienākumi, tādēļ tas ir vērtējams kā
īpašuma tiesību ierobežojums. Satversmes
tiesai šķita būtiski, ka Saeimā ir vērtēta
regulējuma ietekme uz elektroenerģijas
ražotāju maksātspēju. Tāpat Satversmes tiesas
ieskatā bija svarīgi, lai ierobežojums pēc
būtības nav kon�scējošs. Līdz šim pēdējais ar
atjaunojamās enerģijas ražošanu saistītais
spriedums Satversmes tiesā taisīts 2019. gada
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aprīlī. Šajā lietā Satversmes tiesa konstatēja, ka
piešķirtais valsts atbalsts nav uzskatāms par
nesamērīgu, jo tas palīdz sasniegt Valsts
noteiktos atjaunojamās enerģijas ražošanas
īpatsvara mērķus. Valsts atbalsts pēc būtības
tiek sniegts sabiedrības interesēs.

Izpētot Satversmes tiesas praksi atjaunojamās
enerģijas atbalsta jomā, konstatējami šādi
būtiski nosacījumi, kas Ministru kabinetam
jāņem vērā, izdarot izmaiņas atjaunojamās
enerģijas ražošanas tiesiskajā regulējumā:

Ministru kabinetam ir pienākums
nodrošināt, lai tā atbalsta daļa, kas ir ar
normatīvajiem aktiem vai līgumiem apsolīta,
tiktu izmaksāta, pat ja tas objektīvu apstākļu
dēļ notiek ar zināmu aizkavēšanos.

Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju
obligātā iepirkuma ietvaros aizsargā
Satversmes 105. pants. Lai arī nākotnē
paredzama noteikta apmēra peļņa nevar tikt
uzskatīta par īpašumu šīs normas izpratnē,
par tādu ir uzskatāmas investīcijas, kas
izdarītas, rēķinoties ar iespēju tās noteiktā
laikā atgūt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un apmērā.

Pirms normas pieņemšanas ir būtiski
pārliecināties par jaunā regulējuma ietekmi
uz komersantu maksātspēju.

Gadījumā, ja Ministru kabinets neievēros
minētos nosacījumus, pastāv liela iespēja, ka tā
pieņemtās normas var tikt atceltas. Īpaši
jāatzīmē, ka, ja kādas normas pieņemšana
acīmredzami nozīmē lielas daļas attiecīgās
nozares komersantu maksātnespēju, šī norma
būtu atzīstama par nesamērīgu un tādēļ
neatbilstošu Satversmei.
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000 €

Ētikas kodekss Lietošanas noteikumi Reklāma Kontakti      ABONĒT

https://www.city24.lv/lv/jaunie-projekti/pardod-dzivokli/Purvciems/7542861?utm_source=dblv&utm_medium=jp_1140x327_lv&utm_campaign=long&utm_content=7542861
https://www.city24.lv/lv/jaunie-projekti/pardod-dzivokli/Milgravis/6441354?utm_source=dblv&utm_medium=jp_1140x327_lv&utm_campaign=long&utm_content=6441354
https://www.city24.lv/lv/jaunie-projekti/pardod-dzivokli/Centrs/4890210?utm_source=dblv&utm_medium=jp_1140x327_lv&utm_campaign=long&utm_content=4890210
https://www.city24.lv/lv/jaunie-projekti/pardod-dzivokli/Pleskodale-Sampeteris/3490262?utm_source=dblv&utm_medium=jp_1140x327_lv&utm_campaign=long&utm_content=3490262
https://city24.lv/?utm_campaign=long&utm_content=logoLink&utm_medium=1140x327_lv&utm_source=dblv
https://www.db.lv/
https://www.db.lv/etikas-kodekss
https://www.db.lv/lietosanas-noteikumi
https://www.db.lv/reklama
https://www.db.lv/kontakti
https://www.facebook.com/DienasBizness
https://twitter.com/dblv
https://instagram.com/dienasbizness
https://www.youtube.com/channel/UC2ezpqP-XFBtQglmUSH16ow
https://abone.db.lv/

