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Odbor za pravne zadeve

12.4.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev 
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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.

Francoski senat je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe 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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SENAT

REDNA SEJA 2016–2017

5. april 2017

POZOR

ZAČASEN DOKUMENT

Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo.

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (COM(2016)863 

final) z načelom subsidiarnosti

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g poslovnika senata je resolucija odbora za 
ekonomske zadeve postala resolucija senata z naslednjo vsebino:

                                               
 Glej številke: Senat 476 (2016–2017).
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Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (COM(2016)863 final), objavljen 30. novembra 2016 v 
okviru svežnja „Čista energija za vse Evropejce“, uvaja številne spremembe pravil Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki je bila ustanovljena 13. julija 2009 z Uredbo 
(ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 713/2009, in sicer razširja področje njenega delovanja 
na vse energetske zadeve s čezmejno razsežnostjo, brez vnaprej določenih omejitev, dodaja 
novo regionalno pristojnost v okviru Unije in nazadnje uvaja sprejemanje odločitev z navadno 
večino navzočih članov odbora regulatorjev – namesto sedanjih dveh tretjin.

Ob upoštevanju člena 88-6 Ustave

ima senat naslednje pripombe:

– obstoj institucije z nalogo spodbujati sodelovanje med nacionalnimi regulatorji za 
energijo je koristen za Evropsko unijo;

– sedanje področje pristojnosti doslej ni bilo predmet kritik;

– Evropska komisija ni navedla nobene dejanske utemeljitve za predlagano dvojno razširitev 
področja delovanja, ki utegne organ za sodelovanje spremeniti v navidezno nadnacionalno 
agencijo, ki bo namesto nacionalnih regulatorjev pristojna za sprejemanje odločitev, takoj 
ko bo neko energetsko vprašanje zadevalo več kot eno državo članico;

– posledice teh sprememb so večje zaradi prehoda na glasovanje z navadno večino navzočih 
članov, namesto kvalificirane večine dveh tretjin, čeprav je namen predloga ohraniti načelo 
„ena država članica, en glas“, ki je v nasprotju z demografskim ponderiranjem, četudi je to 
nujno za zagotavljanje demokratične podlage za sklepe zakonodajnega organizma.

Zato senat meni, da predlog uredbe COM(2016)863 final ni skladen z načelom subsidiarnosti.

Besedilo je 5. aprila 2017 postalo resolucija senata.

Predsednik
podpisani: Gérard LARCHER
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