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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko rumunského Senátu k 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.

Rumunský Senát zaslal své odůvodněné stanovisko týkající se uvedeného návrhu směrnice, 
které je uvedeno v příloze.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Rumunský Senát se na plenárním zasedání dne 9. května 2017 zabýval v souladu 
s protokolem č. 1 připojeným k Lisabonské smlouvě návrhem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracovaným zněním) COM (2016) 861 
final a dospěl k závěru, že toto nařízení je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality.

1. Rumunský Senát konstatuje, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním 
trhu s elektřinou (přepracované znění) je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality.

2. Rumunský Senát se domnívá, že:

a) je nutné, aby iniciativy, které jsou součástí zimního balíčku týkajícího se čisté energie, 
včetně tohoto návrhu nařízení, vedly v zájmu dosažení cílů energetické unie k lepšímu 
zabezpečení dodávek energie v Evropské unii, k reformě trhu s elektrickou energií 
a k vytvoření integrovaného procesu řízení a monitorování,
b) je zapotřebí, aby restrukturalizace trhu odpovídala jak konkrétním potřebám v oblasti 
konvenčních zdrojů energie, tak i v oblasti nových technologií a také účinnému využívání 
kapacity propojení.

Zastává názor, že:

a) je nutné, aby byl balíček právních předpisů vytvořen takovým způsobem, aby se vždy 
sledovala problematika vnitřního trhu s elektrickou energií a aby nedocházelo k vytváření 
samostatných regionálních postupů nebo ke vzniku center moci na regionální úrovni, tak aby 
nebyla problematika jednotného trhu nahrazena problematikou regionalizace.
Je nutné, aby se reforma vždy zaměřovala na náklady spojené s přechodem členských států 
na obnovitelné zdroje energie a na jejich schopnost pokrýt tyto náklady, pokud jde 
o přístupnost a konkurenceschopnost,
b) další citlivá stránka se týká návrhu na to, aby byly z kapacitních mechanismů vyjmuty 
kapacity s vyššími emisemi než 550 g CO2/kWh, což vyžaduje další analýzu, zejména 
s ohledem na problematiku adekvátnosti a energetické bezpečnosti.
Zavedení hraniční hodnoty ve výši 550 g CO2/kWh pro výrobní kapacity povede k tomu, že 
z kapacitního mechanismu bude vyjmuta pouze jediná technologie – technologie výroby 
energie z uhlí.
Myšlenka vypracování jednotné metodologie výpočtu adekvátnosti pro všechny členské státy 
je rozumná, hodnocení adekvátnosti však musí probíhat zejména na celostátní a poté 
regionální úrovni.
Provádění hodnocení adekvátnosti na evropské úrovni může doplňovat analýzy prováděné 
členskými státy, nemělo by je však nahrazovat.
Kapacitní mechanismy by měly být posouzeny nejdříve na úrovni členských států a poté 
na regionální úrovni, aby bylo možné bojovat s nepředpověditelnou povahou obnovitelných 
zdrojů energie a vypracovat účinné a přístupné možnosti skladování energie,
c) dalším aspektem je liberalizace trhu s energií a zachování výjimek z uplatňování 
regulovaných sazeb pouze za účelem boje proti energetické chudobě a ochrany ohrožených 
spotřebitelů z řad domácností.
Je nutné, aby každý členský stát měl právo na ochranu ohrožených spotřebitelů a na zajištění 
konkurenceschopnosti hospodářských subjektů, což by se mělo jasně odrazit v balíčku 
právních předpisů.



NP\1125780CS.docx 3/3 PE604.703v01-00

CS

Úkolem každého členského státy je stanovit míru ohrožení a způsob, jakým chce tyto 
spotřebitele chránit.
Míra ohrožení energetickou chudobou se mezi jednotlivými státy liší a stejně tak se liší 
a budou lišit i zdroje nutné k ochraně ohrožených spotřebitelů.
V souladu se zásadou subsidiarity je nezbytné, aby v souvislosti s bojem proti energetické 
chudobě zůstal způsob, jakým se stanovuje, kdo je touto chudobou ohrožen, a opatření, která 
je možné přijmout na úrovni členských států, tak aby byli tito spotřebitelé chráněni a aby byla 
zachována výjimka z uplatňování regulovaných tarifů, ve výlučné kompetenci členských 
států,
d) problematika vybudování regionálních operačních středisek vyžaduje zevrubnou analýzu 
otázek spojených s převedením kompetencí z celostátní úrovně (celostátních provozovatelů 
přenosových soustav) na regionální úroveň (regionální operační střediska).
Poskytnutí závazných pravomocí regionálním operačním střediskům je v rozporu 
s odpovědností členských států, pokud jde o zabezpečení dodávek energie, přičemž rozdělení 
odpovědnosti mezi celostátní provozovatele přenosových soustav a regionální strukturu by 
mělo vliv na účinné fungování celostátního systému dodávek elektrické energie.

Předseda Senátu
Iulian-Claudiu MANDA
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