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OBRAZLOŽENO MNENJE
NACIONALNEGA PARLAMENTA

O NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje romunskega senata 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.

Romunski senat je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal 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

Romunski senat je na plenarnem zasedanju dne 9. maja 2017 preučil predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM 
(2016) 861 final) v skladu s Protokolom št. 1, ki je priložen k Lizbonski pogodbi, in podal 
mnenje, da ta predlog uredbe ne spoštuje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

1. Romunski senat ugotavlja, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem 
trgu električne energije (prenovitev) ne spoštuje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

2. Romunski senat ugotavlja:

a. pobude, vključene v zimski sveženj o čisti energiji, ki vključuje ta predlog uredbe, bi 
morale voditi k okrepitvi zanesljivosti oskrbe z energijo v Evropski uniji, k prenovitvi trga z 
električno energijo in oblikovanju povezanega procesa upravljanja in spremljanja, da bi 
dosegli cilje energetske unije;
b. prestrukturiranje okvira trga mora odgovarjati tako na posebne potrebe konvencionalnih 
virov energije in novih povezanih tehnologij kot na učinkovito uporabo zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje.

3. zato meni:

a. zakonodajni sveženj bi moral biti zasnovan tako, da bi stalno spremljal vprašanja 
notranjega trga električne energije in preprečeval možnost ločenih regionalnih pristopov ali 
ustvarjanja regionalnih centrov moči, da vprašanja regionalizacije ne bi nadomestili z 
vprašanjem v zvezi z enotnim trgom.
Reforma mora vedno upoštevati stroške prehoda in sposobnost držav članic za kritje teh 
stroškov, kar zadeva dostopnost in konkurenčnost;
b. drugo občutljivo vprašanje se nanaša na predlog, da se iz mehanizmov zmogljivosti 
izključijo zmogljivosti z emisijami, višjimi od 550 gr CO2/k Wh, saj to zahteva dodatno 
analizo, v glavnem v zvezi z vprašanjem zadostnosti energije in zanesljivosti oskrbe z 
energijo.
Uvedba omejitve 550 gr CO2/k Wh za proizvodne zmogljivosti bi vodila k izločitvi ene same 
tehnologije – proizvodnje energije iz premoga.
Zamisel o razvoju enotne metodologije za izračun primernosti za vse države članice je 
trajnostna, vendar mora biti ocena primernosti izvedena najprej na nacionalni in nato na 
regionalni ravni.
Izvedba ocene primernosti na evropski ravni lahko dopolnjuje nacionalne analize, vendar jih 
ne sme nadomestiti.
Mehanizme zmogljivosti je treba oceniti, in sicer najprej na nacionalni in nato regionalni 
ravni, da bi uravnovesili nepredvidljivo naravo obnovljivih virov energije in razvili učinkovite 
in dostopne zmogljivosti za shranjevanje;
c. kar zadeva liberalizacijo energetskega trga, velja ohranitev izjeme za uporabo reguliranih 
tarif zgolj za boj proti energetski revščini in zaščito ranljivih gospodinjskih odjemalcev.
Pravica vsake države članice, da zaščiti svoje ranljive odjemalce in zagotovi konkurenčnost 
gospodarskih subjektov, mora biti jasno opredeljena v zakonodajnem svežnju.
Od vsake države članice je odvisno, kako bo opredelila svojo stopnjo ranljivosti in zagotovila 
varstvo teh odjemalcev.
Stopnja ranljivosti se med državami razlikuje, zato so in bodo različna tudi sredstva, potrebna 
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za zaščito ranljivih odjemalcev.
V skladu z načelom subsidiarnosti je bistveno, da v okviru boja proti energetski revščini način 
določanja ranljivih odjemalcev ostane v izključni pristojnosti držav članic, prav tako pa tudi 
ukrepi, ki se lahko za zaščito tovrstnih odjemalcev sprejmejo na nacionalni ravni, kot je 
ohranitev odstopanja za uporabo reguliranih tarif;
d. vprašanje vzpostavitve regionalnih operativnih centrov zahteva poglobljeno analizo 
vprašanja prenosa pristojnosti z nacionalne (operaterji prenosnih sistemov) na regionalno 
raven (regionalni operativni centri).
Dodeljevanje pristojnosti regionalnim operativnim centrom za izdajanje zavezujočih aktov ni 
združljivo z odgovornostmi držav članic v zvezi z zanesljivostjo oskrbe, delitev odgovornosti 
med nacionalnimi operaterji prenosnih sistemov in regionalno strukturo pa bi vplivala na 
operativno delovanje nacionalnega elektroenergetskega sistema.

za predsednika senata
Iulian-Claudiu MANDA
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