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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko nemeckého Spolkového snemu k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)
(COM(2016)0863 – C8-00494/2016 – 2016/0378(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.

Nemecký Spolkový snem poslal k uvedenému návrhu nariadenia odôvodnené stanovisko 
pripojené v prílohe.

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



PE603.003v01-00 2/7 NP\1123249SK.docx

SK

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE

Nemecký Spolkový snem prijal na svojej 228. schôdzi 30. marca 2017 na základe dokumentu 
Spolkového Snemu 18/11777 toto (nové) rozhodnutie:

a) k oznámeniu spolkovej vlády
Dokument 18/11229 č. A.16
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 
(prepracované znenie)
COM(2016)0861, dokument Rady č. 15135/16

Vec: Odôvodnené stanovisko podľa Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve (preverenie 
zásady subsidiarity a zásady proporcionality)

b) k oznámeniu spolkovej vlády
Dokument 18/11229 č. A.17
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej 
únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)
COM(2016)0863, dokument Rady č. 15149/16

Vec: Odôvodnené stanovisko podľa Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve (preverenie 
zásady subsidiarity a zásady proporcionality)

so zreteľom na oznámenie k dokumentom 18/11229 č. A.16 a A.17 sa podľa protokolu č. 2 
k Lisabonskej zmluve v súvislosti s § 11 zákona o zodpovednosti za integráciu prijíma toto 
uznesenie, ktorým sa odsudzuje porušenie zásad subsidiarity a proporcionality:

Európska komisia predložila 30. novembra 2016 prostredníctvom iniciatívy „Čistá energia 
pre všetkých Európanov“ komplexný balík právnych predpisov, ktorým by sa mal 
vytvoriť nový európsky rámec v oblasti energetiky. Balík tvoria štyri návrhy smerníc 
a štyri návrhy nariadení.

V rámci navrhovaného prepracovaného znenia nariadenia o ACER a nariadenia 
o vnútornom trhu s elektrinou sa predpokladá viacero presunov kompetencií, najmä 
na Agentúru Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), na nové regionálne operačné centrá (tzv. ROC, zoskupenia vnútroštátnych 
prevádzkovateľov prenosových sústav, ktoré by mali získať samostatné rozhodovacie 
právomoci), ako aj v súvislosti s technologickými postupmi, ako sú delegované akty.

Hodnotenie oboch nariadení z hľadiska otázky subsidiarity je obsahovo úzko prepojené, 
a preto sa obidve nariadenia posudzujú spoločne.

I. Pokiaľ ide o zlučiteľnosť návrhov prepracovaného znenia nariadenia o ACER 
(COM(2016)0863; dokument Rady č. 15149/16) a nariadenia o vnútornom trhu 
s elektrinou (COM(2016)0861; dokument Rady č. 15135/16) so zásadami subsidiarity 
a proporcionality, Spolkový snem konštatuje:
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1. Nemecký Spolkový snem víta, že Komisia vo svojom legislatívnom balíku s názvom 
Čistá energia pre všetkých Európanov predložila komplexnú koncepciu s cieľom dať 
európskemu energetickému rámcu novú formu a tým ho aj lepšie prispôsobiť výzvam 
transformácie energetiky v Nemecku.

2. Nemecký Spolkový snem víta základnú orientáciu nariadenia o vnútornom trhu 
s elektrinou na posilnenie európskeho vnútorného trhu s elektrickou energiou, a najmä 
na rastúci podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Spolkový snem zastáva názor, 
že predovšetkým dobre prepojené, previazané, dynamické a pružné trhy majú rozhodujúci 
význam pre to, aby bolo možné využiť synergie na vnútornom trhu z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti a inovácie, efektívneho a spoľahlivého zaručenia bezpečnosti 
dodávok a lepšieho začlenenia obnoviteľných zdrojov energie.

3. Nemecký Spolkový snem zastáva tiež názor, že ACER ako koordinačný a poradný 
orgán pre vnútroštátne regulačné orgány v oblasti energetiky sa v zásade osvedčil.

4. Nemecký Spolkový snem sa však domnieva, že nasledujúce ustanovenia nariadenia 
o vnútornom trhu s elektrinou a nariadenia o ACER nie sú v súlade so zásadami 
subsidiarity a proporcionality:

a) nová rozhodovacia právomoc Komisie týkajúca sa rozdelenia ponukových oblastí 
v rámci jedného štátu (článok 13 ods. 4, 5 podods. 2, ods. 6),

b) početné plošné presuny celých tematických oblastí do delegovaných aktov (článok 55 
ods. 1, článok 31 ods. 3, článok 46 ods. 4, článok 56 ods. 1, článok 57 článok 59 ods. 11 
a 4 nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou),

c) zriadenie regionálnych operačných centier (ROC, články 32 až 34 nariadenia 
o vnútornom trhu s elektrinou).

d) rozšírenie rozhodovacích právomocí a kompetencií agentúry ACER (článok 6 ods. 8, 
článok 7, článok 8 ods. 2, článok 14 nariadenia o ACER) a

e) zmena rozhodovacích postupov agentúry ACER (články 19, 23 a 25 nariadenia 
o ACER).

5. Nemecký Spolkový snem si vyhradzuje možnosť v samostatnom stanovisku sa vyjadriť 
k ďalším aspektom balíka s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov.

6. Nemecký Spolkový snem žiada svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil 
Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie a informoval o ňom 
parlamenty členských štátov.

II. Odôvodnenie:

1. Rozdelenie ponukových oblastí
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V článku 13 návrhu prepracovaného znenia nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou sa 
zavádza nový postup rozhodovania o rozdelení ponukových oblastí v EÚ. Komisia ním 
získava výhradnú rozhodovaciu právomoc v otázke rozdelenia ponukových oblastí v rámci 
členského štátu. Doteraz bolo v tejto veci potrebné jednomyseľné rozhodnutie členských 
štátov.

Presun tejto rozhodovacej právomoci na Európsku komisiu je podľa názoru nemeckého 
Spolkového snemu v rozpore so zásadou subsidiarity.

Aby bol legislatívny návrh týkajúci sa oblasti, ktorá nepatrí do výlučnej právomoci EÚ, 
v súlade so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 
(Zmluva o EÚ), musí Komisia odôvodniť, prečo ciele obsiahnuté v legislatívnom návrhu 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo 
účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Komisia takéto odôvodnenie nebola schopná poskytnúť. V otázke rozdelenia ponukových 
oblastí ide v konečnom dôsledku o to, či by v rámci jedného členského štátu mala 
existovať jednotná veľkoobchodná cena elektrickej energie. A to je otázka týkajúca sa 
hospodárskej a sociálnej jednoty členského štátu, o ktorej musí byť schopný rozhodovať 
samotný dotknutý členský štát.

2. Delegované akty

V návrhu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou sa na viacerých miestach (najmä 
v článku 55 a článku 1 ods. 3, článku 46 ods. 4, článku 56 ods. 1, článku 57 ods. 1 a článku 
59 ods. 11) predpokladá presun určitých oblastí do sekundárnych aktov. Mala by ich prijať 
Komisia ako delegované akty podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ).

Európska komisia neobjasnila, prečo musia byť všetky otázky tohto veľmi obsiahleho 
zoznamu upravené na úrovni EÚ. Z pohľadu nemeckého Spolkového snemu ide aj 
o otázky, ktoré možno lepšie upraviť na vnútroštátnej úrovni, lebo sa týkajú miestnych 
špecifík.

Nemecký Spolkový snem mimoriadne kriticky vníma to, že do delegovaných aktov sa 
nepresúvajú len jednotlivé špecifické technické otázky, ale celé tematické oblasti. 
Delegované akty by sa mali v súlade s článkom 290 ZFEÚ využívať len v prípade otázok, 
ktoré nie sú podstatné. Nemecký Spolkový snem zastáva názor, že tematické oblasti 
uvedené v článku 55 návrhu prepracovaného znenia nariadenia o vnútornom trhu 
s elektrinou v žiadnom prípade neobsahujú len také otázky, ktoré v tomto zmysle nie sú 
podstatné. Už vydané mimoriadne obsiahle sieťové predpisy sú pre Spolkový snem 
potvrdením jeho obáv. Pritom treba mať na pamäti, že členské štáty nemajú na delegované 
akty takmer žiadny vplyv. Iba kvalifikovaná väčšina v Rade EÚ môžu odmietnuť 
delegovaný akt ako celok. Pri paušálnom presune celých tematických oblastí 
do delegovaných aktov sa preto dá len ťažko zabezpečiť súlad konkrétnych návrhov 
Európskej komisie so zásadou subsidiarity.
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Nemecký Spolkový snem sa okrem toho domnieva, že plošný presun celých tematických 
oblastí do delegovaných aktov je v rozpore so zásadou proporcionality. Ak by bolo 
skutočne možné lepšie dosiahnuť ciele konkrétnych ustanovení pre tematické oblasti 
uvedené v článku 55 návrhu prepracovaného znenia nariadenia o vnútornom trhu 
s elektrinou na úrovni EÚ, tak by sa základné politické rozhodnutia mali v každom prípade 
prijímať riadnym parlamentným postupom, ktorý je na to stanovený v zmluvách o EÚ. 
Spolkový snem konštatuje, že už aj existujúce sieťové predpisy obsahujú početné otázky 
politického významu.

3. Regionálne operačné centrá (ROC)

V článku 32 návrhu prepracovaného znenia nariadenia o trhu s elektrinou sa stanovuje, 
že sa zriadia nové regionálne operačné centrá, ktoré predstavujú prepojenie národných 
prevádzkovateľov prenosových sústav. Prevádzkovatelia prenosových sústav už aj 
v súčasnosti spolupracujú v takzvaných regionálnych servisných centrách (napr. stredisko 
CORESO). Tieto centrá však nemajú rozhodovacie právomoci. V návrhu Komisie sa 
naproti tomu predpokladá, že tieto regionálne servisné centrá by mali získať vlastné 
rozhodovacie právomoci v oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti dodávok.

Európska komisia dostatočne nevysvetlila, prečo je potrebný prenos tejto rozhodovacej 
právomoci ani prečo sa cieľ, ktorý Komisia sleduje, nedá dosiahnuť prostredníctvom 
existujúcej regionálnej spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav v servisných 
centrách. Dobrovoľná spolupráca prevádzkovateľov prenosových sústav sa osvedčila aj 
v kritických situáciách. Prínos z hľadiska prosperity, ktoré by podľa Komisie takýto prenos 
rozhodovacej právomoci priniesol, je podľa nemeckého Spolkového snemu pochybný, 
najmä keď sa zvážia aj straty v oblasti inovácií, ku ktorým dôjde pri koncentrácii úloh 
v centrálnych štruktúrach. Nemecký Spolkový snem okrem toho vidí aj ťažkosti 
v súvislosti s vymedzením právomocí, ako aj nejasnosti týkajúce sa konečnej 
zodpovednosti a závažných otázok zodpovednosti a ručenia. Tieto nejasnosti by mohli mať 
vplyv na bezpečnú prevádzku sústav. Predovšetkým o centrálnych aspektoch bezpečnosti 
dodávok by mali aj naďalej samostatne rozhodovať jednotlivé členské štáty.

4. Prepracované znenie nariadenia o ACER

Cieľom tohto návrhu nariadenia, ktorý Komisia predložila, je rozšíriť právomoci agentúry. 
Úlohou agentúry zriadenej v roku 2009 na základe nariadenia (ES) č. 713/2009 je plniť 
na úrovni EÚ regulačné úlohy vykonávané v členských štátoch a podľa potreby 
koordinovať činnosť príslušných orgánov. Agentúra:

– vydáva stanoviská a odporúčania určené prevádzkovateľom prenosových 
sústav/prepravných sietí, regulačným orgánom alebo orgánom EÚ;

– prijíma individuálne rozhodnutia v osobitných prípadoch uvedených v nariadení a

– predkladá Komisii nezáväzné rámcové usmernenia (ďalej len „rámcové usmernenia“) 
v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre 
cezhraničné výmeny elektriny a článkom 6 nariadenia (ES) č. 715/2009 o podmienkach 
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prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.

V návrhu nariadenia sa na viacerých miestach predpokladá rozšírenie právomocí agentúry 
a zmena rozhodovacích postupov agentúry.

Niektoré ustanovenia návrhu sú podľa názoru nemeckého Spolkového snemu v rozpore 
so zásadami subsidiarity a proporcionality podľa článku 6 protokolu č. 2 k Lisabonskej 
zmluve.

a) Platí to v prvom rade v prípade rozšírenia právomocí agentúry:

• Agentúra by mala v budúcnosti za určitých podmienok získať právomoc vydávať 
konečné rozhodnutia vo všetkých regulačných otázkach s „cezhraničnými dôsledkami“, 
ktoré sú v právomoci národných regulačných orgánov. Táto právomoc by sa nemala 
uplatniť len v prípade spoločnej žiadosti príslušných národných regulačných orgánov; 
okrem toho tiež stačí, aby dva národné regulačné orgány nedokázali dospieť k dohode 
v určitej otázke v prísne vymedzenej lehote šiestich (prípadne maximálne 12) mesiacov. 
Doteraz to platilo len pre otázky týkajúce sa cezhraničnej infraštruktúry (článok 6 ods. 8 
nariadenia (ES) č. 713/2009).

Pojem „cezhraničný význam“ je nejasný. Na jednotnom vnútornom trhu by sa každá 
situácia potenciálne mohla javiť ako otázka cezhraničného významu. Stačí už, aby jeden 
národný regulačný orgán vyhodnotil situáciu ako situáciu cezhraničného významu, 
ale susedný národný regulačný orgán s tým nesúhlasil. Existuje riziko, že by sa takto na 
agentúru preniesli všetky regulačné otázky.

• V návrhu sa okrem toho predpokladá možnosť, že Európska komisia agentúru poverí 
ďalšími úlohami, ktoré môžu zahŕňať aj rozhodovaciu právomoc (článok 14). Doteraz 
bolo takéto poverenie možné len v prípade úloh, ktoré nezahŕňajú rozhodovacie 
právomoci. Rozhodnúť o tom, ktoré rozhodovacie právomoci by mala vykonávať Komisia 
a ktoré agentúra, by však malo byť výlučne úlohou zákonodarcu EÚ, teda Rady 
a Európskeho parlamentu.

• Návrhom sa rozširuje úloha agentúry v prípade rozhodnutí, ktoré sa ustanovujú 
formou sieťových predpisov v rámci delegovaných aktov (článok 5 ods. 2). Tam, kde sa 
sieťovými predpismi prenáša realizácia alebo vytvorenie metódy na národného regulátora, 
mohli doteraz národné regulačné orgány spoločne vypracovať návrh a jednomyseľne ho 
prijať. Návrh prijatý jednomyseľne sa už nepredkladal agentúre na rozhodnutie. Podľa 
návrhu nariadenia by však mala agentúra získať právo zrevidovať a zmeniť rozpracovaný 
návrh. Upravený návrh potom musí jednoduchou väčšinou schváliť rada regulačných 
orgánov.

• Agentúra by mala rozhodovať o veľkosti regionálnych operačných centier (článok 8 
ods. 2).

• Zmeniť by sa mal aj rozhodovací proces týkajúci sa regionálnych otázok (článok 7): 
Dotknuté národné regulačné orgány už nemôžu o regionálnych otázkach rozhodovať samy, 
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ale môžu len dávať odporúčania rade regulačných orgánov. Aj v tomto prípade získava 
agentúra právo meniť návrhy.

Rozšírenie právomoci agentúry prijať konečné rozhodnutie je porušením zásady 
subsidiarity. Európska komisia vo svojom návrhu neodôvodnila, prečo je potrebný takýto 
rozsiahly zásah do nezávislosti národných regulačných orgánov, aby sa zabránilo 
prekážkam vnútorného trhu s elektrinou z dôvodu nejednotných rozhodnutí.

Nejasný prenos úloh na agentúru ACER formou udelenia zodpovednosti za všetky otázky 
potenciálne cezhraničného významu alebo tým, že Komisia agentúru ACER neskôr poverí 
ďalšími úlohami zahŕňajúcimi rozhodovacie právomoci (článok 14), okrem toho prináša aj 
riziko, že takto sa na agentúru prenesú aj také právomoci, ktoré nemajú nijaký, alebo majú 
len druhotný cezhraničný rozmer.

Ďalší prenos právomocí na ACER je okrem toho v rozpore so zásadou proporcionality, 
lebo ďaleko presahuje opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorý Komisia sleduje, 
a trvalo narúša nezávislosť národných regulačných orgánov a ich spolupôsobenie 
pri konštruktívnom hľadaní riešení v rámci agentúry a uznávanie prijatých rozhodnutí.

Európska komisia rovnako neodôvodnila, prečo musí ACER rozhodovať o veľkosti 
regionálnych operačných centier. Výhrady Spolkového snemu rastú úmerne 
so zvyšovaním dôležitosti operačných centier. Nie je jasné, prečo je lepšie prijať toto 
rozhodnutie na úrovni EÚ.

b) Obavy o dodržanie zásad subsidiarity a proporcionality sa okrem toho týkajú aj úpravy 
rozhodovacích procesov v rámci agentúry.

• Okrem iného sa stanovuje, že rozhodnutia správnej rady a rady regulačných orgánov 
sa v budúcnosti budú prijímať jednoduchou väčšinou, pričom by mala platiť zásada jedna 
krajina – jeden hlas (články 19 a 23). Doteraz bola potrebná dvojtretinová väčšina 
prítomných členov.

Dvojtretinová väčšina, ktorá bola doteraz potrebná, v obidvoch radách zaručuje dodržanie 
zásady subsidiarity pri všetkých činnostiach agentúry a slúži ako dodatočná záruka 
nezávislosti národných regulačných orgánov v oblasti energetiky. Malo by sa preto zvážiť 
zavedenie kvalifikovanej väčšiny podľa článku 16 ods. 4 Zmluvy o EÚ v rade regulačných 
orgánov agentúry, t. j. zavedenie dvojitej väčšiny.

• V návrhu nariadenia sa napokon uvádza, že riaditeľ agentúry ACER bude 
v budúcnosti môcť sám pripravovať odborné stanoviská, odporúčania a rozhodnutia bez 
toho, aby do nich boli zapojené príslušné národné regulačné orgány (článok 25).

Európska komisia presvedčivo neodôvodnila, prečo nebolo postačujúce platné nariadenie, 
podľa ktorého túto úlohu preberajú národné regulačné orgány v procese spolupráce.
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