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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se výše uvedeného 
návrhu nařízení.

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

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2016–2017

5. dubna 2017

UPOZORNĚNÍ

PROZATÍMNÍ DOKUMENT

Platnost autentického textu má pouze konečný výtisk.

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

k souladu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů 

(COM(2016)863 final), se zásadou subsidiarity

Usnesení přijaté Výborem pro hospodářské záležitosti bylo v následujícím znění přijato jako 
usnesení Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jeho jednacího řádu:

                                               
Viz jednací čísla: Senát 476 (2016–2017).
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (COM(2016)863 final), zveřejněný dne 30. listopadu 2016 
v rámci balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, přináší několik změn v pravidlech, jimiž 
se řídí Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), která byla zřízena 
dne 13. července 2009 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009: návrh 
rozšiřuje oblast působnosti na veškeré záležitosti, které mají přeshraniční energetický rozměr, 
aniž by a priori stanovoval omezení; doplňuje novou regionální pravomoc v rámci Unie; mění 
také způsob přijímání rozhodnutí na přijímání prostou většinu přítomných členů Rady 
regulačních orgánů – místo současné dvoutřetinové většiny.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy;

vznáší Senát následující připomínky:

– existence orgánu, jehož úkolem je usnadňovat spolupráci mezi vnitrostátními 
energetickými regulačními orgány, je pro Evropskou unii přínosem;

– současná působnost nebyla dosud předmětem kritiky;

– Evropská komise nepředložila žádné faktické odůvodnění dvojího rozšíření, které 
se navrhuje pro oblast polit iky a jehož kombinace směřuje k transformaci orgánu 
pro spolupráci v náhražku v podobě nadnárodní agentury, jež má pravomoc 
rozhodovat – místo vnitrostátních regulačních orgánů –, jakmile se určité téma 
v oblasti energetiky týká více než jednoho členského státu;

– důsledky tohoto vývoje ještě zvyšuje změna hlasování na hlasování prostou 
většinou přítomných členů místo kvalifikované dvoutřetinové většiny, a to 
i přesto, že návrh směřuje k zachování zásady „jeden členský stát má jeden hlas“, 
která je v rozporu s jakýmkoli přidělením váhy hlasům podle počtu obyvatel, 
ačkoli je nezbytné, aby bylo možné zajistit demokratický základ žádoucí 
u rozhodnutí orgánu, který je nyní normotvorný.

Z těchto důvodů má Senát za to, že návrh nařízení COM(2016)863 final není 
v souladu se zásadou subsidiarity.

Přijato jako usnesení Senátu dne 5. dubna 2017.

Předseda
Podpis: Gérard LARCHER


	1123233CS.docx

