
NP\1129064SK.docx PE606.279v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014 – 2019

Výbor pre právne veci

23.6.2017

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Francúzsky Senát poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia pripojené 
v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Európske uznesenie s odôvodneným stanoviskom o dodržiavaní zásady subsidiarity v návrhu 
nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie), COM(2016)0861 final, ktorý 
je súčasťou balíka s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov

V súlade s článkom 73 g štvrtým a piatym pododsekom rokovacieho poriadku Senátu sa 
uznesenie, ktoré prijal výbor pre hospodárske veci, prijíma ako uznesenie Senátu v tomto 
znení:

Pozri čísla: Senát 548 (2016-2017).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 
(prepracované znenie) s referenčným číslom COM(2016)0861 final, ktorý bol v anglickej 
verzii uverejnený 30. novembra 2016 a následne vo francúzštine 23. februára 2017, je 
súčasťou balíka s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov.

Cieľom návrhu je podporovať konvergenciu metód použitých na stanovenie sadzieb za prenos 
a distribúciu elektriny. Obsahuje zásady a postup uplatňovaný na koordinované posudzovanie 
primeranosti zdrojov a dopytu. Upravuje úlohy a funkcie Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosových sústav pre elektrinu – bežne označovanej anglickou skratkou ENTSO-E –
zriadenej v roku 2009 v rámci tretieho energetického balíka.

So zreteľom na článok 88-6 ústavy

Senát predkladá tieto pripomienky:

– vydanie spoločných pravidiel pre členské štáty, ktorými sa riadi trh s elektrinou, je v súlade 
s koncepciou energetickej únie, pričom jej princíp schvaľuje;

– energia však patrí do spoločnej právomoci, preto je vhodné obmedziť intervenciu Únie na 
ciele, ktoré nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie;

1° O regionálnych operačných centrách:

– článok 32 návrhu nariadenia COM(2016)861 sa zameriava na zriadenie regionálnych 
operačných centier, ktoré pokrývajú viaceré členské štáty v súlade s rozdelením, ktoré 
vykonala Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER);

– článok 38 toho istého návrhu dáva každému centru právo vydávať záväzné rozhodnutia pre 
vnútroštátnych prevádzkovateľov v štyroch oblastiach, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť 
dodávok: „koordinovaný výpočet kapacity“, „koordinovaná analýza bezpečnosti“, 
„stanovenie veľkosti rezervnej kapacity na regionálnej úrovni“, a napokon „výpočet 
maximálnej vstupnej kapacity dostupnej pre účasť zahraničnej kapacity na kapacitných 
mechanizmoch“;
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– keďže sú zamerané na bezpečnosť dodávok, tieto štyri oblasti môžu byť odôvodnene 
privilegovaným predmetom dobrovoľnej spolupráce, ale zvrchovanosť členských štátov v 
tejto oblasti je v protiklade k prechodu vnútroštátnej právomoci na tzv. regionálnu 
štruktúru;

2. O uzatváraní zmlúv na kapacity počas toho istého dodacieho obdobia:

– článok 21 návrhu nariadenia umožňuje, aby sa dodávatelia kapacity podieľali „v rovnakom 
dodacom období na viac ako jednom mechanizme“;

– toto ustanovenie by znamenalo vážnu hrozbu pre bezpečnosť dodávok hneď, ako by sa 
prejavil nedostatok dodávok súčasne najmenej v dvoch oblastiach, na ktoré sa vzťahujú 
zmluvy o kapacite, pričom jedinou sankciou stanovenou pre poskytovateľa, ktorý pochybil, 
sú platby za nedostupnosť;

– v súčasnom znení článok 21 teda bráni členským štátom vykonávať zmluvnú politiku 
zaručujúcu bezpečnosť dodávok elektriny v prípade nedostatočnej ponuky vo vzťahu k 
dopytu.

Z týchto dvoch dôvodov sa Senát domnieva, že návrh nariadenia COM(2016)0861 final nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity.

Prijaté ako uznesenie Senátu 16. mája 2017.

predseda

podpis: Gérard LARCHER
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