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OBRAZLOŽENO MNENJE
NACIONALNEGA PARLAMENTA 

O NAČELU SUBSIDIARNOSTI
Zadeva: Obrazloženo mnenje romunske poslanske zbornice o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije
(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.

Romunska poslanska zbornica je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podala 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

V skladu s členoma 67 in 148 romunske ustave (ponovna objava), z zakonom 373/2013 o 
sodelovanju Parlamenta in vlade v zvezi z evropskimi zadevami in s členi 160–185 
poslovnika poslanske zbornice (ponovna objava), odobrenega s sklepom poslanske zbornice 
št. 8/1994 (ponovna objava), z naknadnimi spremembami in dopolnitvami,

je poslanska zbornica sprejela naslednji sklep.

Edini člen – ob upoštevanju obrazloženega mnenja št. 4c-l9/l70, ki ga je sprejel odbor za 
evropske zadeve na seji 3. maja 2017, poslanska zbornica:

1. ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, ki jih Pogodbi določata za to, da se za predlog uporablja 
parlamentarni nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti, saj gre za zakonodajni 
instrument s področja, ki ni v izključni pristojnosti Evropske unije v smislu členov 4(1) in 
5(2) PEU ter člena 2(6) PDEU;

2. meni, da gre v tem primeru za jasne nadnacionalne vidike, kar bi upravičilo ukrepanje na 
ravni EU za dosego teh ciljev, če bi bil predlagani regulativni ukrep v skladu s Pogodbama;

3. meni, da vzpostavitev regionalnih operativnih centrov, določena s členom 32 predloga, kot 
struktur odločanja, ki združujejo nacionalne operatorje prenosnih sistemov, ne predstavlja 
dodane vrednosti v primerjavi s sedanjim mehanizmom sodelovanja med nacionalnimi 
operaterji, kar je mehanizem, ki ne zajema prenosa pristojnosti odločanja. Ta mehanizem se je 
izkazal za učinkovitega tudi v primerih krize glede oskrbe z energijo, zato se njegovo 
spreminjanje z vzpostavljanjem regionalnih operativnih centrov ne zdi upravičeno;

4. meni, da uvedba pravice regionalnih operativnih centrov, da izdajajo zavezujoče akte, ni 
skladna s pristojnostmi držav članic, kar zadeva zanesljivost oskrbe z energijo, delitev 
pristojnosti med nacionalnimi in regionalnimi operaterji pa prinaša tveganje regulativnih 
konfliktov in celo nesporazumov na ravni politike, kar bi vplivalo na operativno delovanje 
nacionalnih sistemov električne energije, poleg tega pa ta novo uvedena pravica ne bi 
ustvarila napredka na področju konvergence notranjega trga;

5. meni, da vzpostavitev „čezmejnega pomena“ kot pogoja za izvajanje pooblastil za 
odločanje Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) prinaša 
tveganje za to, da se trajno prenesejo regulativne pravice na nacionalni ravni na diskrecijski 
podlagi, saj bi se lahko vsak nesporazum med regulativnimi agencijami sosednjih držav članic 
obravnaval kot čezmejno vprašanje na podlagi regulativnega okvira enotnega trga;

6. meni, da obveznost, ki jo predlog uredbe nalaga nacionalnim regulativnim organom glede 
tega, da morajo predloge za regulativno sodelovanje predložiti v odobritev Evropski agenciji 
za sodelovanje energetskih regulatorjev, pomeni neposredno kršitev načela subsidiarnosti;

7. poziva k pojasnitvi metode opredeljevanja trgovalnih območij, da bi upoštevali 
dogovorjene naloge Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, saj predlog 
uredbe pristojnosti za odločanje glede dodeljevanja zmogljivosti in upravljanja prezasedenosti 
prenaša z držav članic na Evropsko unijo, čeprav je odločitev pretežno tehnične narave, in 
poleg tega uvaja pravico Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, da 
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odobri metodologijo in predpostavke, ki se uporabljajo za ponovno opredeljevanje ter 
alternativno opredeljevanje trgovalnih območij, kar je vprašanje, ki bi ga morale pred tem 
odobriti države članice;

8. ugotavlja, da pravica za dodeljevanje novih pristojnosti Evropski agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (člen 14 predloga uredbe), prenesena na Evropsko komisijo, 
vključuje vzpostavljanje dodatnih pristojnosti za odločanje, kar presega vlogo Evropske 
komisije, opredeljeno v Pogodbah, saj gre za nalogo, ki je v izključni pristojnosti 
zakonodajnih mehanizmov držav članic;

9. meni, da so predlagana pravila preveč podrobna in da lahko predlagane kategorije 
administrativnih dokumentov, namreč odločitve in priporočila regionalnih operativnih centrov 
in odobritve Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, izničijo učinkovitost 
odločitev, ki jih izdajo regulativni organi držav članic; 

10. ugotavlja, da liberalizacija trga energije in ohranjanje odstopanja za uporabo reguliranih 
tarif zgolj za boj proti energijski revščini in varovanje ranljivih odjemalcev ne bi smela 
vplivati na pravico držav članic, da zaščitijo potrošnike in zagotovijo konkurenčnost 
gospodarskih subjektov, katerih značilnosti se razlikujejo med posameznimi državami;

11. opozarja na težave pri zagotavljanju skladnosti in usklajevanja nacionalnih organov v 
mehanizmu odločanja, ki ga uvaja predlog, saj slednji zgolj vzpostavlja več centrov odločanja 
z različnimi okviri analiz in mehanizmi za prenos diskrecijske ali prekomerne moči odločanja, 
različnimi zakonskimi pogoji in visoko ravnjo birokratizacije, kar so težave, za katere je 
verjetno, da bodo vplivale na moč odločanja držav članic, ne da bi omogočile dodano 
vrednost ukrepanja na ravni Unije;

12. meni, da predlog uredbe neupravičeno prenaša moč odločanja na nekatere organe, pri 
čemer bi bilo to odločanje učinkovitejše na ravni držav članic, poleg tega pa ne prinaša 
zadostne dodane vrednosti, kar zadeva navedene cilje, zaradi česar gre za kršitev načela 
subsidiarnosti, posledično pa je podajanje obrazloženega mnenja upravičeno.

Poslanska zbornica je sprejela ta sklep na seji dne 9. maja 2017 v skladu z določbami člena 
76(2) romunske ustave (ponovna objava).

za predsednika poslanske zbornice
Petru-Gabriel VLASE

Bukarešta, 9. maja 2017
Št. 36

Georgică Tobă 
Vodja oddelka za zakonodajne akte


