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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko rumunského Senátu 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.

Rumunský Senát poslal priložené odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia.

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

Rumunský Senát preskúmal na svojej plenárnej schôdzi 9. mája 2017 návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie), 
COM(2016) 861 final, v súlade s Protokolom č. 1 pripojeným k Lisabonskej zmluve, a usúdil, 
že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality.

1. Rumunský Senát sa domnieva, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) nie je v súlade so zásadami subsidiarity 
a proporcionality.

2. Rumunský Senát zastáva názor, že:

a) Iniciatívy, ktoré obsahuje zimný balík „čistá energia“, vrátane tohto návrhu nariadenia by 
mali posilniť bezpečné dodávky energie v Európskej únii, reformovať trh s elektrinou 
a vytvoriť integrovaný proces riadenia a monitorovania, v záujme dosiahnutia cieľov 
energetickej únie.
b) Reštrukturalizácia trhového rámca by mala reagovať na osobitné potreby konvenčných 
zdrojov energie i nových technológií, ako aj na účinné využívanie kapacity spojovacích 
vedení.

3. Domnieva sa, že:

a) Legislatívny balík by sa mal navrhnúť s cieľom vždy riešiť otázku vnútorného trhu 
s elektrinou a zabrániť akýmkoľvek potenciálnym izolovaným regionálnym prístupom alebo 
vytvoreniu mocenských centier na regionálnej úrovni, aby otázky spojené s jednotným trhom 
neboli nahradené problémami spojenými s regionalizáciou.
Reforma by mala mať vždy na pamäti náklady spôsobené prechodom a schopnosť členských 
štátov znášať tieto náklady z hľadiska dostupnosti a konkurencieschopnosti.
b) Ďalší citlivý aspekt sa týka návrhu vylúčiť z kapacitných mechanizmov tie kapacity, ktoré 
vypúšťajú viac ako 550 g CO2/kWh, čo si vyžaduje ďalšiu analýzu, so zreteľom 
najmä na otázky primeranosti a energetickej bezpečnosti.
Zavedenie hranice 550 g CO2/kWh pre výrobnú kapacitu bude mať za následok vylúčenie len 
jednej technológie z kapacitných mechanizmov – výrobu energie na báze uhlíka.
Myšlienka vypracovania jednotnej metodiky pre výpočet primeranosti pre všetky členské 
štáty je udržateľná, ale posudzovanie primeranosti by sa najprv malo uskutočňovať 
na vnútroštátnej úrovni a následne na regionálnej úrovni.
Posudzovanie primeranosti na európskej úrovni môže doplniť vnútroštátne analýzy, nemalo 
by ich však nahradiť.
Kapacitné mechanizmy by sa mali posudzovať najprv na vnútroštátnej úrovni a následne 
na regionálnej úrovni s cieľom čeliť nepredvídateľnej povahe obnoviteľných zdrojov energie, 
kým sa nevyvinú účinné a dostupné skladovacie kapacity.
c) Ďalší aspekt sa týka liberalizácie trhu s energiou a predĺženia výnimiek pre regulované 
tarify len za účelom boja proti energetickej chudobe a ochrany zraniteľných spotrebiteľov 
v kategórii domácností.
Každý členský štát by mal mať právo chrániť svojich zraniteľných spotrebiteľov a zabezpečiť 
konkurencieschopnosť svojich hospodárskych subjektov, čo by sa malo zreteľne zohľadňovať 
v legislatívnom balíku.
Je vecou každého členského štátu určiť mieru zraniteľnosti a spôsob, akým chce chrániť 
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týchto spotrebiteľov.
Miera zraniteľnosti sa v jednotlivých krajinách líši podobne, ako sú a zostanú odlišné zdroje 
potrebné na ochranu týchto spotrebiteľov.
V kontexte boja proti energetickej chudobe je v súlade so zásadou subsidiarity nevyhnutné, 
aby spôsob určenia týchto zraniteľných spotrebiteľov a opatrenia na ich ochranu, ktoré je 
možné prijať na vnútroštátnej úrovni, zostali vo výlučnej právomoci členských štátov, spolu 
s ďalšou existenciou výnimiek pre udeľovanie regulovaných taríf.
d) Vytvorenie regionálnych operačných centier si vyžaduje dôkladnú analýzu otázok 
spojených s prenosom právomocí z národnej úrovne (PPS) na regionálnu úroveň (regionálne 
operačné centrá).
Udelenie záväzných právomocí regionálnym operačným centrám nie je zlučiteľné 
s povinnosťami členských štátov súvisiacimi s bezpečnosťou dodávok a rozdelenie 
zodpovednosti medzi národné PPS a regionálne štruktúry by ovplyvnilo efektívnu prevádzku 
vnútroštátneho energetického systému.

V mene hovorcu Senátu
Iulian-Claudiu MANDA
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