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Odbor za pravne zadeve

19.4.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega zveznega parlamenta o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Nemški zvezni parlament je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, 
ki je priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

SKLEP

Nemški zvezni parlament je 30. marca 2017 na 228. seji na podlagi svoje objave 18/11777 
(novo) sklenil:

a) o obvestilu zvezne vlade
– dokument 18/11229 št. A.16 –
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 
(prenovitev)
COM(2016)0861, dokument Sveta 15135/16

tukaj: Obrazloženo mnenje v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi 
(preverjanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti)

b) o obvestilu zvezne vlade
– dokument 18/11229 št. A.17 –
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske 
unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)
COM(2016)0863, dokument Sveta 15149/16

tukaj: Obrazloženo mnenje v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi 
(preverjanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti)

da ob upoštevanju informacij iz dokumentov 18/11229 št. A.16, št. A.17 v skladu s 
Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi v povezavi s členom 11 zakona o odgovornosti za 
integracijo sprejme naslednjo resolucijo, s katero obsoja kršitev načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti:

Evropska komisija je 30. novembra 2016 s svojo pobudo Čista energija za vse Evropejce 
predstavila obsežen zakonodajni sveženj, s katerim želi na novo oblikovati evropski 
energetski okvir. Sveženj obsega štiri predloge direktiv in štiri predloge uredb.

V okviru prenovitve uredbe ACER in uredbe o notranjem trgu električne energije je 
predviden prenos več pooblastil, zlasti na Agencijo Evropske unije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER), nove regionalne operativne centre (združenje 
nacionalnih operaterjev prenosnega omrežja, ki naj bi dobilo pristojnost za samostojno 
odločanje) in na tehnične procese, kot so delegirani akti.

Ocena obeh uredb z vidika subsidiarnosti je vsebinsko tesno povezana in se zato izvede 
skupaj.

I. O združljivosti predloga prenovitve uredbe ACER (COM(2016)0863; dokument Sveta 
št. 15149/16) in uredbe o notranjem trgu električne energije (COM(2016)0861; dokument 
Sveta št. 15135/16) z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti nemški zvezni parlament 
ugotavlja:
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1. Nemški zvezni parlament pozdravlja, da je Evropska komisija s svojim zakonodajnim 
svežnjem Čista energija za vse Evropejce predložila obsežen koncept, s katerim želi 
evropskemu energetskemu okviru dati novo usmeritev in ga tako tudi bolje prilagoditi 
izzivom energetskega prehoda v Nemčiji.

2. Nemški zvezni parlament pozdravlja temeljno usmeritev uredbe o notranjem trgu 
električne energije, katere namen je okrepiti evropski notranji trg električne energije in ga 
zlasti prilagoditi vse večjemu deležu obnovljivih virov energije. Meni, da so zlasti dobro 
povezani, likvidni in bolj fleksibilni trgi odločilni za izkoriščanje sinergij notranjega trga 
za večjo konkurenčnost in več inovacij, za učinkovito in zanesljivo zagotavljanje oskrbe in 
za boljšo vključitev obnovljivih virov energije.

3. Poleg tega meni, da se je ACER kot organ za usklajevanje in svetovanje nacionalnih 
energetskih regulatorjev na splošno dobro izkazala.

4. Vendar meni, da spodnje določbe uredbe o notranjem trgu električne energije in uredbe 
ACER niso v skladu z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti:

a) nova pristojnost Komisije za določanje trgovalnih območij znotraj posamezne države 
(člen 13(4), str. 2, odstavek 6),

b) obsežen pavšalni prenos celih tematskih sklopov v delegirane akte (člen 55(1), 
člen 31(3), člen 46(4), člen 56(1) in (4), člen 57 ter člen 59 (11) uredbe o notranjem trgu 
električne energije),

c) vzpostavitev regionalnih operativnih centrov (členi 32–34 uredbe o notranjem trgu 
električne energije),

d) razširitev pristojnosti odločanja in nalog ACER (člen 6(8), člen 7, člen 8(2) in člen 14 
uredbe ACER), in

e) sprememba postopka glasovanja v ACER (členi 19, 23 in 25 uredbe ACER).

5. Nemški zvezni parlament si pridržuje pravico, da se o nadaljnjih vidikih svežnja Čista 
energija za vse Evropejce izreče v posebnem stališču. 

6. Nemški zvezni parlament naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropski 
komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu ter o njem obvesti parlamente držav članic.

II. Obrazložitev:

1. Določitev trgovalnih območij

V členu 13 predloga za prenovitev uredbe o notranjem trgu električne energije je predviden 
nov postopek za določitev trgovalnih območij v EU. V skladu z njim ima Evropska 
komisija izključno pristojnost odločanja o vprašanju določitve trgovalnih območij znotraj 
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države članice. Doslej je bil za to potreben soglasen sklep držav članic.

Po mnenju nemškega zveznega parlamenta je s prenosom te pristojnosti odločanja na 
Evropsko komisijo kršeno načelo subsidiarnosti.

Da bi zakonodajni predlog o predmetu urejanja, ki ni v izključni pristojnosti EU, ustrezal 
načelu subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), mora Evropska 
komisija utemeljiti, zakaj ciljev zakonodajnega predloga ni mogoče zadovoljivo doseči na 
ravni držav članic, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo 
na ravni Unije.

Evropska komisija tega ni mogla dokazati. Pri določitvi trgovalnih območij gre pravzaprav 
za vprašanje, ali naj v posameznih državah članicah veljajo enotne veleprodajne cene 
električne energije. Gre za vprašanje gospodarske in socialne celovitosti države članice, 
zadevna država članica pa mora imeti možnost, da o tem sama odloči.

2. Delegirani akti

Predlog uredbe o notranjem trgu z električno energijo na več mestih (zlasti člen 55 in člen 
31(3), člen 46(4), člen 56(1), člen 57(1) in člen 59(11)) določa, da se vprašanja prenesejo v 
podrejene pravne akte. Te naj bi Evropska komisija sprejela kot delegirane akte v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju EU (PDEU).

Evropska komisija ni pojasnila, zakaj je treba vsa vprašanja s tega zelo obsežnega seznama 
urejati na ravni EU. Po mnenju nemškega zveznega parlamenta to zajema tudi vprašanja, 
ki jih je bolje urejati na nacionalni ravni, ker zadevajo lokalne posebnosti.

Nemški zvezni parlament zlasti kritično ocenjuje, da se v podrejene pravne akte ne bodo 
prenesla le posamezna tehnična vprašanja, temveč pavšalno kar cela tematska področja. 
Delegirani akti so v skladu s členom 290 PDEU predvideni samo za nebistvena vprašanja. 
Nemški zvezni parlament meni, da tematska področja iz člena 55 predloga prenovitve 
uredbe o notranjem trgu električne energije ne zajemajo samo vprašanj, ki v tem smislu 
niso bistvena. Zaradi doslej izdanih zelo obsežnih kodeksov omrežja je upravičeno 
zaskrbljen. Ob tem je treba upoštevati, da države članice na delegirane akte skoraj ne 
morejo več vplivati. Delegirani akt kot celota se lahko zavrne samo s kvalificirano večino 
v Svetu EU. S pavšalnim prenosom celih tematskih sklopov v delegirane akte je zato 
skoraj nemogoče zagotoviti, da bodo konkretni predlogi Evropske komisije skladni z 
načelom subsidiarnosti.

Nemški zvezni parlament tudi meni, da je pavšalni prenos celih tematskih sklopov v 
delegiranje akte v nasprotju z načelom sorazmernosti. Če bi za tematska področja iz člena 
55 predloga za prenovitev uredbe o notranjem trgu električne energije res lahko sprejeli 
boljšo ureditev na ravni EU, je treba bistvene politične odločitve vsekakor sprejeti po 
rednem parlamentarnem postopku, ki je predviden v Pogodbah EU. V zvezi s tem 
ugotavlja, da so že v obstoječih kodeksih omrežja zajeta številna politično pomembna 
vprašanja.
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3. Regionalni operativni centri

Predlog prenovitve uredbe o trgu električne energije v členu 32 predvideva vzpostavitev 
novih regionalnih operativnih centrov, v katerih so združeni nacionalni operaterji 
prenosnega omrežja. Ti že zdaj med seboj sodelujejo v t.i. regionalnih storitvenih centrih 
(npr. CORESO), ki pa nimajo pristojnosti odločanja. Predlog Evropske komisije pa 
predvideva, da bi regionalni centri dobili pristojnost odločanja na področjih, ki so 
pomembni z vidika varnosti oskrbe.

Evropska komisija ni ustrezno utemeljila, zakaj je potreben prenos te pristojnosti odločanja 
in zakaj cilja Evropske komisije ni mogoče doseči z obstoječim regionalnim sodelovanjem 
operaterjev prenosnega omrežja prek regionalnih storitvenih centrov. Prostovoljno 
sodelovanje operaterjev prenosnega omrežja se je izkazalo tudi v kritičnih situacijah 
omrežja. Nemškemu zveznemu parlamentu se zdi vprašljivo, ali bi takšen prenos 
pristojnosti odločanja prinesel povečanje blaginje, kot navaja Evropska komisija, saj bi 
koncentracija nalog v skupnih organih povzročila tudi izgube na področju inovacij. Poleg 
tega po njegovem mnenju obstajajo težave pri razmejitvi pristojnosti ter nejasnosti glede 
končne odgovornosti in glede pomembnih vprašanj v zvezi z odgovornostjo. Te nejasnosti 
bi lahko vplivale na varno delovanje sistema. Zlasti je treba zagotoviti, da bodo posamezne 
države članice lahko še naprej samostojno urejale osrednje vidike oskrbe.

4. Prenovitev uredbe ACER

S predlogom uredbe želi Evropska komisija razširiti pristojnosti Agencije. Ta je bila 
ustanovljena na podlagi Uredbe (ES) 713/2009 in na ravni EU opravlja regulativne naloge, 
ki se izvajajo v državah članicah, ter po potrebi usklajuje ukrepe teh organov. Agencija:

– izdaja mnenja in priporočila operaterjem prenosnih in distribucijskih sistemov, 
regulativnim organom ali organom EU;

– v posebnih primerih, navedenih v uredbi, sprejema posamezne regulativne odločitve, in

– Evropski komisiji predloži nezavezujoče okvirne smernice v skladu s členom 6 Uredbe 
(ES) št. 714/2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije in členom 6 Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij 
zemeljskega plina.

Predlog uredbe na več mestih prinaša tudi razširitev pristojnosti in spremembo postopkov 
glasovanja znotraj Agencije.

Nekatere določbe predloga po mnenju nemškega zveznega parlamenta kršijo načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 6 Protokola št. 2 k Lizbonski pogodbi.

a) To velja za razširitev pristojnosti Agencije:

• Agencija naj bi v prihodnje pod določenimi pogoji imela pristojnost sprejemanja 
dokončnih odločitev o vseh regulativnih vprašanjih s čezmejnim pomenom, ki so v 
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pristojnosti nacionalnih regulatorjev. Te pristojnosti naj ne bi dobila šele na skupno 
zahtevo pristojnih nacionalnih regulatorjev, temveč naj bi zadostovalo že, da se dva 
nacionalna regulatorja o nekem vprašanju ne moreta dogovoriti v kratkem roku šestih 
(oziroma največ dvanajstih) mesecev. To je doslej veljalo le za vprašanja čezmejne 
infrastrukture (Uredba (ES) št. 713/2009, člen 6(8)).

Pojem „čezmejno pomemben“ ni opredeljen. Na notranjem trgu bi lahko vsaka zadeva 
potencialno veljala kot čezmejno pomembna. Zadostuje že, da nacionalni regulator oceni, 
da je neka zadeva čezmejno pomembna in da se ne strinja z nacionalnim regulatorjem 
sosednje države. Posledično obstaja nevarnost, da bodo tako vsa regulativna vprašanja 
prenesena na Agencijo.

• Predlog predvideva tudi možnost, da Evropska komisija na Agencijo prenese 
dodatne naloge, ki lahko obsegajo tudi pristojnost odločanja (člen 14). Doslej je bilo 
mogoče prenesti le naloge, ki ne zajemajo te pristojnosti. Vendar je v izključni pristojnosti 
zakonodajalcev Unije, torej Sveta in Evropskega parlamenta, da odločita, katere 
pristojnosti odločanja ima Komisija in katere Agencija.

• Predlog razširja vlogo Agencije pri odločitvah, ki so v okviru delegiranih aktov 
predvidene v obliki kodeksov omrežij (člen 5(2)). Kjer se s kodeksi omrežja na nacionalne 
regulatorje prenese konkretizacija oz. razvoj določene metode, so lahko nacionalni 
regulatorji doslej skupaj pripravili predlog in ga zatem soglasno sprejeli. Predlog v primeru 
soglasja ni bil več predložen Agenciji v odobritev. Po predlogu uredbe naj bi Agencija 
dobila pravico, da pripravljeni predlog pregleda in prilagodi. Spremenjeni predlog mora 
zatem odbor regulatorjev sprejeti z navadno večino.

• Agencija naj bi odločala o velikosti regionalnih operativnih centrov (člen 8(2)).

• Spremenil naj bi se tudi postopek odločanja o regionalnih zadevah (člen 7): Zadevni 
nacionalni regulatorji ne bodo mogli več sami odločati o regionalnih zadevah, temveč bodo 
lahko samo dajali priporočila odboru regulatorjev. Tudi tukaj bo Agencija dobila pravico 
prilagajanja predlogov.

Z razširitvijo pristojnosti za dokončno odločanje Agencije je kršeno načelo subsidiarnosti. 
Evropska komisija v svojem predlogu ni utemeljila, zakaj je potreben tako obsežen poseg v 
neodvisnost nacionalnih regulatorjev, da bi odpravili ovire na notranjem trgu, do katerih 
prihaja zaradi neenotnih odločitev.

Splošni prenos nalog na Agencijo z dodelitvijo „splošne pristojnosti“ za vse potencialno 
čezmejno pomembne zadeve ali tako, da Komisija kasneje nanjo prenese naloge s 
pristojnostjo odločanja (člen 14), pomeni tudi nevarnost, da bodo tako nanjo prenesene 
tudi pristojnosti, ki nimajo čezmejne razsežnosti ali kjer je ta podrejena.

S prenosom dodatnih pristojnosti na Agencijo je kršeno tudi načelo sorazmernosti, ker 
daleč presega tisto, kar je potrebno za doseganje cilja Evropske komisije, in trajno omejuje 
neodvisnost nacionalnih regulatorjev in njihovo sodelovanje pri konstruktivnem odločanju 
v okviru Agencije ter sprejemljivost sprejetih odločitev.
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Evropska komisija tudi ni utemeljila, zakaj mora Agencija odločati o velikosti regionalnih 
operativnih centrov. Pomisleki nemškega zveznega parlamenta se z večjimi obsegom 
regionalnih operativnih centrov še povečujejo. Ni jasno, zakaj je to odločitev bolje sprejeti 
na ravni EU.

b) Pomisleki v zvezi s subsidiarnostjo in sorazmernostjo se nanašajo tudi na prilagoditev 
postopkov odločanja znotraj Agencije:

• Tako je med drugim predvideno, da se bodo odločitve upravnega odbora in odbora 
regulatorjev v prihodnje sprejemale z navadno večino, pri čemer naj velja običajno 
ponderiranje glasov (načelo „ena država – en glas“) (člena 19 in 23). Doslej je bila 
potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

Dvotretjinska večina v teh organih zagotavlja spoštovanje načela subsidiarnosti pri vseh 
dejavnostih Agencije in je dodatno jamstvo za neodvisnost nacionalnih energetskih 
regulatorjev. Zato bi bilo treba razmisliti o uvedbi kvalificirane večine v odboru 
regulatorjev Agencije v skladu s členom 16 (4) PEU, torej dvojne večine.

• Predlog uredbe predvideva, da lahko direktor ACER v prihodnje sam pripravlja 
mnenja, priporočila in odločitve, ne da bi moral vključiti zadevne nacionalne regulativne 
organe (člen 25).

Evropska komisija ni prepričljivo utemeljila, zakaj veljavna ureditev, po kateri so 
nacionalni regulatorji to nalogo prevzeli s sodelovanjem, ni bila ustrezna.
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