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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko rumunské poslanecké sněmovny týkající se návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou
(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 rumunské poslanecké sněmovny 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

Na základě ustanovení článků 67 a 148 rumunské ústavy, v platném znění, zákona č. 
373/2013 o spolupráci mezi parlamentem a vládou v evropských záležitostech a článků 160–
185 jednacího řádu poslanecké sněmovny, schváleného rozhodnutím č. 8/1994 poslanecké 
sněmovny, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů,

přijala poslanecká sněmovna níže uvedené rozhodnutí.

Jediný článek – s ohledem na odůvodněné stanovisko 4c-l9 / l70, které přijal Výbor pro 
evropské záležitosti na své schůzi dne 3. května 2017, poslanecká sněmovna:

1. Konstatuje, že byly splněny podmínky stanovené Smlouvami pro to, aby bylo 
prostřednictvím parlamentního přezkumu posouzeno, zda je návrh v souladu se zásadou 
subsidiarity, neboť se jedná o legislativní text spadající do oblasti pravomocí, které nebyly 
výlučně svěřeny Unii ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii
a čl. 2 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2. Poznamenává, že s ohledem na zřejmé přeshraniční prvky by bylo opatření na úrovni Unie
k dosažení zamýšlených cílů opodstatněné tehdy, pokud by navrhovaná regulační opatření 
byla v souladu se Smlouvami Evropské unie.

3. Domnívá se, že zřízení regionálních operačních středisek podle článku 32 tohoto návrhu 
jako struktur s rozhodovací pravomocí slučujících státní provozovatele přenosových soustav 
nenabízí žádné zlepšení současného mechanismu spolupráce mezi těmito provozovateli, který 
neobsahuje přenesení rozhodovacích pravomocí a který se ukázal jako účinný při reakci na 
krize mající dopad na zásobování energií. Navrhovaná změna spočívající ve zřízení 
regionálních středisek s rozhodovací pravomocí se proto nezdá opodstatněná.

4. Domnívá se, že svěření pravomoci vydávat závazná rozhodnutí regionálním operačním 
střediskům je neslučitelné s pravomocemi členských států v oblasti zabezpečení dodávek 
energie a že rozdělení pravomocí mezi státní a regionální provozovatele by mohlo vést
k nebezpečí kolize v oblasti regulace, a dokonce i k nedorozuměním na úrovni vytváření 
politik, což by mělo důsledky pro provozování státní elektroenergetické soustavy, aniž by 
bylo dosaženo jakéhokoli pokroku směrem ke sbližování v rámci jednotného trhu s energií.  

5. Zdůrazňuje, že zavedení „přeshraničního významu“ jako podmínky pro výkon rozhodovací 
pravomoci ze strany Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) 
přináší riziko, že regulační pravomoci budou z vnitrostátní úrovně svévolně a natrvalo 
odebrány, neboť jakékoli nedorozumění mezi regulačními orgány sousedících členských států 
by mohlo být vykládáno jako otázka s přeshraničním významem týkající se regulačního 
rámce jednotného trhu.

6. Domnívá se, že povinnost obsažená v návrhu nařízení, která ukládá vnitrostátním 
regulačním orgánům předložit návrhy týkající se regionální spolupráce agentuře ACER, 
přímo porušuje zásadu subsidiarity.

7. Požaduje, aby byl v rámci pravomocí agentury ACER vyjasněn způsob vymezení 
nabídkových zón, neboť návrh nařízení přesouvá rozhodovací pravomoc členských států na 
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Unii, pokud jde o přidělování kapacity a řízení přetížení, i přestože se jedná o rozhodnutí 
převážně technické povahy, které rovněž dává agentuře ACER právo schvalovat metodiku
a předpoklady, z nichž se má vycházet při rekonfiguraci nebo alternativní konfiguraci 
nabídkových zón, což by mělo podléhat předchozímu schválení ze strany členských států.    

8. Poznamenává, že pravomoc udělená Evropské komisi, jež spočívá v možnosti rozšířit 
pravomoci agentury ACER (článek 14 návrhu), zahrnuje udělování dodatečných 
rozhodovacích pravomocí, což je mimo působnost Komise podle Smluv a výlučně spadá do 
zákonodárné pravomoci členských států.

9. Domnívá se, že navrhovaná pravidla jsou příliš podrobná a že kategorie administrativních 
dokumentů, jež chce návrh nařízení zavést, zejména rozhodnutí a doporučení regionálních 
operačních středisek a schválení vydávaná agenturou ACER, mohou oslabit účinnost 
rozhodnutí vydávaných regulačními orgány členských států.

10. Upozorňuje na skutečnost, že deregulace trhu s energií spočívající v odstranění 
regulovaných tarifů pouze za účelem boje proti energetické chudobě a ochrany zranitelných 
domácností by neměla mít dopad na pravomoc členských států chránit své vlastní spotřebitele
a zajistit jejich hospodářskou konkurenceschopnost, neboť se jedná o kritéria, jež se mezi 
zeměmi liší.

11. Upozorňuje na obtíže se zajišťováním soudržnosti a koordinace vnitrostátních orgánů
v mezích rámce pro přijetí rozhodnutí předloženého v návrhu, který v podstatě zavádí několik 
středisek s rozhodovací pravomocí s různým zaměřením a libovolnými či nadměrnými 
pravomocemi, pokud jde o přesun rozhodovací pravomoci, což může vytvořit složitý, 
těžkopádný a byrokratický systém, u nějž je pravděpodobné, že ovlivní rozhodovací 
pravomoci členských států, aniž by bylo na základě tohoto návrhu nařízení na unijní úrovni 
dosaženo jakékoli vyšší účinnosti.  

12. Domnívá se, že tento návrh nařízení je v rozporu se zásadou subsidiarity, neboť 
neoprávněně přesouvá na unijní orgány pravomoc přijímat rozhodnutí, která by bylo účinnější 
přijímat na úrovni členských států, a že ve vztahu k dosažení cílů nepřináší žádnou podstatnou 
přidanou hodnotu, a tak si žádá odůvodněné stanovisko. 

Toto rozhodnutí bylo přijato na zasedání poslanecké sněmovny dne 9. května 2017 v souladu
s čl. 76 odst. 2 rumunské ústavy v platném znění.
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