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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE
Vec: Odôvodnené stanovisko rumunskej Poslaneckej snemovne k návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou. 
[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.

Rumunská Poslanecká snemovňa poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu 
smernice pripojené v prílohe.

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

Podľa článkov 67 a 148 opätovne zverejnenej rumunskej ústavy a zákona č. 373/2013 
o spolupráci medzi rumunským parlamentom a vládou v oblasti európskych záležitostí a 
článkov 160 – 185 opätovne zverejneného rokovacieho poriadku rumunskej Poslaneckej 
snemovne č. 8/1994 v znení neskorších zmien a doplnení,

Poslanecká snemovňa prijala toto rozhodnutie:

Jediný článok – Poslanecká snemovňa po zvážení stanoviska č. 4c – 19/754, ktoré prijal 
Výbor pre európske záležitosti na svojej schôdzi 3. mája 2017:

1. poznamenáva, že boli splnené podmienky stanovené v zmluvách, podľa ktorých návrh 
podlieha parlamentnému preskúmaniu subsidiarity: ide o legislatívny dokument v oblasti, 
ktorá nepatrí do výhradnej právomoci Európskej únie v zmysle článku 4 ods.1 a článku 5 
ods. 2 Zmluvy o EÚ a článku 2 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

2. poznamenáva, že z hľadiska zjavných cezhraničných aspektov by boli opatrenia 
na dosiahnutie stanovených cieľov na úrovni Únie oprávnené, ak by boli navrhované 
regulačné opatrenia v súlade so zmluvami Únie,

3. domnieva sa, že zriadenie regionálnych operačných centier podľa článku 32 nariadenia ako 
rozhodovacích štruktúr, ktoré spájajú vnútroštátnych prevádzkovateľov dopravy, neponúka 
žiadne zlepšenie súčasného mechanizmu spolupráce medzi vnútroštátnymi prevádzkovateľmi, 
ktorá nezahŕňa prenos rozhodovacej právomoci a ukázala sa ako účinná v odpovedi na krízy, 
ktoré postihujú dodávku energie. Zmeny, ktoré boli vykonané pri zriadení regionálnych 
rozhodovacích centier sa preto nezdajú byť oprávnené,

4. domnieva sa, že udeliť regionálnym operačným centrám právo vydávať záväzné akty nie je 
zlučiteľné so zodpovednosťou členských štátov za bezpečnosť dodávok elektriny a rozdelenie 
zodpovednosti medzi vnútroštátnych a regionálnych prevádzkovateľov by mohlo viesť 
k riziku regulačného konfliktu a dokonca k nedorozumeniam na úrovni tvorby politiky, čo by 
malo dopad na prevádzku vnútroštátnych elektrických systémov bez toho, aby sa dosiahol 
akýkoľvek pokrok v oblasti konvergencie jednotného trhu s energiou,

5. zdôrazňuje, že zavedenie „cezhraničného významu“ Agentúrou pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) ako podmienky pre výkon rozhodovacích právomocí 
predstavuje riziko trvalého svojvoľného prenosu regulačných práv na vnútroštátnej úrovni, 
keďže akékoľvek nedorozumenie medzi regulačnými agentúrami susediacich členských 
štátov by tieto štáty mohli prezentovať ako cezhraničnú otázku v rámci regulačného rámca 
jednotného trhu,

6. domnieva sa, že povinnosť vyplývajúca z návrhu nariadenia, aby národné regulačné orgány 
predložili návrhy regionálnej spolupráce Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov 
v oblasti energetiky (ACER), priamo porušuje zásadu subsidiarity,

7. požaduje objasnenie spôsobu, akým sa vymedzujú ponukové oblasti, v súlade s 
právomocou Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), 
vzhľadom k tomu, že návrh nariadenia prenáša rozhodovacie právomoci členských štátov 
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na Úniu, pokiaľ ide o prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia, aj keď je toto rozhodnutie 
prevažne technickej povahy a zavádza tiež právo agentúry ACER schvaľovať metodiku 
a predpoklady používané pri opätovnom alebo alternatívnom usporiadaní ponukových oblastí, 
na čom by sa mali členské štáty dohodnúť vopred,

8. poznamenáva, že právomoc prenesená na Európsku komisiu pridať zodpovednosť Agentúre 
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (článok 14 nariadenia) zahŕňa 
prenesenie ďalších rozhodovacích právomocí, čo v zmysle zmlúv nepatrí do referenčného 
rámca Komisie, ale výhradne do legislatívnej právomoci členských štátov,

9. domnieva sa, že navrhované pravidlá sú príliš podrobné a kategórie administratívnych 
dokladov zavedené nariadením, konkrétne rozhodnutia a odporúčania „regionálnych 
operačných centier“ a povolenia vydané agentúrou ACER by mohli narušiť účinnosť 
rozhodnutí prijatých regulačnými orgánmi členských štátov,

10. poukazuje na to, že deregulácia trhu s energiou zrušením regulovaných taríf len za účelom 
boja proti energetickej chudobe a ochrany zraniteľných domácností by nemala mať vplyv 
na právo členských štátov na ochranu svojich vlastných spotrebiteľov a zaistenie ich 
hospodárskej konkurencieschopnosti, keďže tieto parametre sa v jednotlivých krajinách líšia,

11. upozorňuje na ťažkosti pri zaisťovaní koherentnosti a pri koordinácii národných orgánov 
v rámci rozhodovacieho rámca zavedeného návrhom, ktorý vytvára množstvo rozhodovacích 
centier s odlišnými názormi a svojvoľnými alebo neprimeranými právomocami, pokiaľ ide 
o prenos rozhodovania, čo za následok komplexný, ťažkopádny a byrokratický systém 
s náchylnosťou ovplyvňovať rozhodovacie právomoci členských štátov bez toho, aby sa 
dosiahlo akékoľvek zvýšenie účinnosti na úrovni Únie v zmysle návrhu nariadenia,

12. domnieva sa, že vzhľadom na to, že návrh nariadenia neoprávnene prenáša rozhodnutia, 
ktoré je zjavne možné efektívnejšie prijímať na úrovni členských štátov, na orgány Únie, 
pričom neprináša žiadnu pridanú hodnotu pokiaľ ide o dosahovanie cieľov, sa porušuje zásada 
subsidiarity, čo si vyžaduje odôvodnené stanovisko.

Poslanecká snemovňa prijala toto rozhodnutie v súlade s ustanoveniami článku 76 ods. 2 
opätovne zverejnenej rumunskej ústavy na svojom zasadnutí 9. mája 2017. 

v z. Petru-Gabriel VLASE
predseda Poslaneckej snemovne

V Bukurešti 9. mája 2017
č. 36

Georgică Tobă
vedúci odboru
 legislatívnych aktov


