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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 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.

Francúzsky Senát poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia pripojené 
v prílohe.

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

č. 108

SENÁT

RIADNA SCHÔDZA 2016 – 2017

5. apríla 2017

UPOZORNENIE

PREDBEŽNÝ DOKUMENT

Za autentické znenie sa považuje len konečná vytlačená verzia.

EURÓPSKE UZNESENIE

O ODÔVODNENOM STANOVISKU

k súladu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

(COM(2016)0863 final), so zásadou subsidiarity

V súlade s článkom 73 g ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Senátu sa uznesenie, ktoré prijal 
Výbor pre hospodárske veci, prijíma ako uznesenie Senátu v tomto znení:

                                               
Pozri čísla: Senát 476 (2016-2017).
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Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie 
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (COM(2016)0863 final), bol 
uverejnený 30. novembra 2016 v rámci balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých 
Európanov a obsahuje viaceré zmeny pravidiel, ktorými sa riadi Agentúra pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zriadená 13. júla 2009 nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009: rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky témy 
s cezhraničným energetickým rozmerom bez vopred stanovených vymedzení; doplnenie novej 
regionálnej právomoci pre Úniu; a napokon stanovenie prijímania rozhodnutí jednoduchou 
väčšinou hlasov prítomných členov rady regulačných orgánov namiesto súčasných dvoch tretín.

So zreteľom na článok 88-6 ústavy

Senát predkladá tieto pripomienky:

– existencia inštitúcie zodpovednej za uľahčenie spolupráce medzi národnými regulačnými 
orgánmi v oblasti energetiky predstavuje veľkú výhodu pre Európsku úniu;

– proti súčasnému rozsahu právomocí neboli svojho času vznesené žiadne námietky;

– Európska komisia neposkytla ani najmenšie faktické zdôvodnenie navrhovaného 
dvojitého rozšírenia rozsahu pôsobnosti, ktoré celkovo smeruje k premene orgánu pre 
spoluprácu na náhradu nadnárodnej agentúry zodpovednej za rozhodovanie –
namiesto národných regulačných orgánov – v prípadoch, keď sa energetická téma 
týka viac než jedného členského štátu;

– dôsledky takéhoto vývoja sú posilnené prechodom na hlasovanie jednoduchou väčšinou 
prítomných členov namiesto kvalifikovanej väčšiny dvoch tretín, a to dokonca aj napriek 
tomu, že v návrhu sa zachováva zásada „jeden členský štát – jeden hlas“ bez ohľadu na 
akúkoľvek váhu obyvateľstva, hoci jej zohľadnenie je nevyhnutné na získanie žiaduceho 
demokratického základu pre rozhodnutia týmto návrhom už normatívneho orgánu.

Z týchto dôvodov sa Senát domnieva, že návrh nariadenia COM(20 016) 863 final 
nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Prijaté ako uznesenie Senátu 5. apríla 2017.

predseda
podpis: Gérard LARCHER
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