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

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za pravne zadeve

23.6.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)
(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.

Francoski senat 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

Evropska resolucija z obrazloženim mnenjem o skladnosti predloga uredbe o notranjem trgu 
električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861), ki je del svežnja Čista energija za vse 
Evropejce, z načelom subsidiarnosti

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g poslovnika senata je resolucija odbora za ekonomske 
zadeve postala resolucija senata z naslednjo vsebino:

Glej številko: Senat 548 (2016–2017).

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 
(prenovitev) (COM(2016)0861), objavljen v angleški različici 30. novembra 2016, nato pa še 
v francoski različici 23. februarja 2017, je del svežnja Čista energija za vse Evropejce.

Njegov namen je spodbujati zbliževanje metodologij za omrežnine v prenosnih in 
distribucijskih omrežjih. Vsebuje načela in postopke, ki se uporabljajo za usklajeno 
ocenjevanje zadostnosti virov glede na povpraševanje. V njem so preoblikovane naloge in 
dolžnosti Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (običajno 
poimenovane z angleško kratico ENTSO-E), ki je bila ustanovljena leta 2009 v okviru tretjega 
energetskega svežnja.

Ob upoštevanju člena 88-6 Ustave

ima senat naslednje pripombe:

– uvedba skupnih pravil za države članice o trgu električne energije je v skladu z idejo o 
energetski uniji, katere načelo odobrava;

– ker pa je področje energije v deljeni pristojnosti, bi bilo treba omejiti posredovanje Unije 
na cilje, ki jih ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, temveč se lahko bolje 
dosežejo na ravni Unije;

1. o pravilih glede regionalnih operativnih centrov:

– s členom 32 predloga uredbe COM(2016)0861 se želi vzpostaviti regionalne operativne 
centre, ki bi pokrivali več držav članic, v skladu s porazdelitvijo, ki bi jo določila Agencija 
za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER);

– člen 38 tega predloga regionalnim operativnim centrom omogoča, da sprejmejo zavezujoče 
odločitve, ki jih naslovijo na operaterje prenosnih sistemov, na štirih področjih, ki so 
bistvena za zanesljivo oskrbo, in sicer usklajen izračun zmogljivosti, usklajena analiza 
sigurnosti, regionalno določanje obsega rezervne zmogljivosti ter izračun največje vstopne 
zmogljivosti, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti v mehanizmih zmogljivosti;

– glede na to, da se ta področja nanašajo na zanesljivo oskrbo, bi bilo upravičeno prednostno 
prostovoljno sodelovanje, vendar zaradi suverenosti držav članic na tem področju 
nacionalnih pristojnosti ni mogoče prenesti na „regionalno“ strukturo;



NP\1129064SL.docx 3/3 PE606.279v01-00

SL

2. o sklepanju pogodb o zmogljivosti za isto obdobje dobave:

– člen 21 predloga uredbe ponudnikom zmogljivosti omogoča, da so udeleženi v več kot 
enem mehanizmu za isto obdobje dobave;

– ta določba bi pomenila resno grožnjo za zanesljivo oskrbo, kadar bi do njenega 
pomanjkanja prišlo hkrati na najmanj dveh območjih, zajetih s pogodbami o zmogljivosti, 
saj je edina predvidena kazen zoper dobavitelja, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, plačilo 
odškodnine;

– sedanje besedilo člena 21 zato državam članicam preprečuje, da bi vodile pogodbeno 
politiko, ki bi zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo v primeru nezadostne 
ponudbe glede na povpraševanje.

Zato senat meni, da predlog uredbe COM(2016)0861 ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Besedilo je 16. maja 2017 postalo resolucija senata.

Predsednik

podpisani: Gérard LARCHER
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