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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko Senátu Francouzské republiky k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se výše uvedeného 
návrhu nařízení.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Evropské usnesení, jehož předmětem je odůvodněné stanovisko o souladu návrhu nařízení
o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (odkaz COM(2016)861 v konečném znění), 
které je součástí balíčku opatření nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“

Usnesení přijaté Výborem pro hospodářské záležitosti bylo v následujícím znění přijato jako 
usnesení Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jeho jednacího řádu:

Viz jednací čísla: Senát 548 (2016–2017)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované 
znění) (odkaz COM(2016)861 v konečném znění) byl zveřejněn v angličtině dne 30. listopadu 
2016 a ve francouzštině dne 23. února 2017 a je součástí balíčku opatření nazvaného „Čistá 
energie pro všechny Evropany“.

Snaží se podpořit konvergenci metod pro stanovování poplatků za přenos a distribuci 
elektřiny. Zahrnuje zásady a postupy, které se mají uplatnit na koordinované posouzení 
přiměřenosti zdrojů vůči poptávce. Tento návrh také reorganizuje úkoly a funkce Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (obvykle bývá označována 
anglickou zkratkou ENTSO-E), kterou v roce 2009 vytvořil třetí energetický balíček.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy,

vznáší Senát následující připomínky:

– stanovení společných pravidel pro členské státy upravujících trh s elektřinou je v souladu
s myšlenkou energetické unie, s níž v zásadě souhlasí;

– protože je však energetika sdílenou pravomocí, je třeba omezit zásahy Unie na cíle, jichž 
nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jich být lépe dosaženo na 
úrovni Unie;

1. ohledně regionálních operačních středisek:

– článek 32 návrhu nařízení COM(2016)861 usiluje o vytvoření „regionálních operačních 
středisek“ pokrývajících několik členských států na základě rozdělení, které provádí 
Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER);

– článek 38 téhož návrhu opravňuje každé z těchto středisek k tomu, aby vnitrostátním 
provozovatelům ukládalo závazná rozhodnutí ve čtyřech oblastech klíčových pro 
zabezpečení dodávek: „koordinovaný výpočet kapacity“, „koordinovaná analýza 
bezpečnosti“, „stanovování objemu regulačních záloh na regionální úrovni“ a „kalkulace 
maximální vstupní kapacity, která je k dispozici pro účast zahraničních výrobních kapacit
v kapacitních mechanismech“;

– vzhledem k tomu, že tyto čtyři oblasti se týkají zabezpečení dodávek, může být 
odůvodněné a vhodné, aby byly předmětem dobrovolné spolupráce, ale svrchovanost 
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členských států v této oblasti znemožňuje přenos národní pravomoci na tzv. „regionální“ 
strukturu;

2. ohledně uzavírání smluv o kapacitě na totéž období dodávky:

– článek 21 návrhu nařízení umožňuje poskytovatelům kapacit účastnit se „více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky“;

– toto ustanovení by vážně ohrozilo bezpečnost dodávek, pokud by současně došlo
k nedostatku dodávek v nejméně dvou zónách pokrytých smlouvami o kapacitě, přičemž 
jedinou sankcí, s níž se počítá vůči selhávajícímu dodavateli, by bylo vyplacení 
odškodného;

– ve svém stávajícím znění tedy článek 21 členským státům znemožňuje provádět smluvní 
politiku zajišťující bezpečnost dodávek elektřiny v případě, že by nabídka nepokrývala 
poptávku.

Z těchto důvodů má Senát za to, že návrh nařízení COM(2016)861 v konečném znění není
v souladu se zásadou subsidiarity.

Přijato jako usnesení Senátu dne 16. května 2017.

Předseda

Podpis: Gérard LARCHER
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