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Výbor pro právní záležitosti 
 

27.4.2017 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko rumunského Senátu týkající se 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 rumunského 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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PŘÍLOHA 

Rumunský parlament 

Senát 

Bukurešť, 4. dubna 2017  

 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 

 

týkající se návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje 

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované 

znění) 

COM(2016)0863  

 

Senát rumunského parlamentu posoudil návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických 

regulačních orgánů (přepracované znění) – COM(2016)0863 v souladu s protokolem č. 2 

tvořícím přílohu Lisabonské smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva 

o založení Evropského společenství a která byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007. 

 

S ohledem na zprávu výboru pro evropské záležitosti ze dne 30. 3. 2017 plénum senátu, které 

se sešlo dne 4. dubna 2017:  

I. shledává, že uvedený návrh nařízení je v rozporu se zásadami subsidiarity 

a proporcionality; 

II. domnívá se, že: 

 

1. Iniciativy obsažené v balíčku předpisů týkajících se čisté energie, který byl předložen 

v zimě, by měly podpořit bezpečné dodávky energie v Evropské unii, a to prostřednictvím 

reformy trhu s elektřinou, a rovněž zavést integrovaný postup řízení a dohledu, aby se 

zajistilo, že opatření v oblasti energetiky přispějí k dosažení cílů vytyčených v rámci 

energetické unie.   

2. S ohledem na výše uvedené podporujeme hlubší zapojení Agentury pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů (ACER) do rozvoje vnitřního trhu a taktéž její urychlený 

přechod od úlohy dohledu a vydávání doporučení k úloze, jež spočívá ve větší účasti na 

regulačním procesu. 

3. Provádění předpisů třetího energetického balíčku, harmonizace legislativního rámce, 

posilování propojenosti a sbližování trhů s energií a zintenzivnění konzultací s relevantními 

zúčastněnými subjekty představuje základní prvky určené k dotvoření vnitřního trhu s energií 

a k zajištění účinného a transparentního výkonu jeho mechanismů. 

4. Mělo by být vynaloženo úsilí zejména s cílem zabránit zavádění dodatečných 

povinností do vnitrostátního práva nad rámec ustanovení evropského práva (tzv. gold-

plating), navyšování počtu správních předpisů a tomu, aby se agentura ACER stala 

celoevropským regulačním orgánem mimo jiné tím, že jí bude umožněno vydávat doporučení 

„z vlastního podnětu“, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2. Ve světle cílů vytyčených v souvislosti 

se zřízením agentury ACER a také obtíží a problémů, jimž tento orgán čelil a stále čelí 

(zejména pokud jde o dohled nad velkoobchodními trhy s energií), by finanční orgán nemohl 

dostát formálně obdrženým požadavkům na zajištění nutných lidských a finančních zdrojů. 
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5. Ve vztahu ke koordinaci regionálních úkolů v rámci agentury a jejích úkolů týkajících 

se regionálních operačních středisek (články 7 a 8) a také k dalším správním předpisům bylo 

zjištěno několik otázek, které by měly být vysvětleny, přičemž se jedná o: 

a) nutnost dosáhnout rovnováhy mezi vnitrostátními, regionálními a evropskými aspekty 

a dodržet zásadu subsidiarity; 

b) různorodost některých vnitrostátních trhů s energií, která je stále očividná a která se 

stále odráží v nedostatcích souvisejících s regulací nebo ve zvláštním přístupu na 

vnitrostátní úrovni; 

c) regionální rozměr vnitřního trhu, k němuž se přistupuje jako k mezičlánku v procesu 

završení evropské integrace trhů s energií, což může vést k regionálnímu rozdělení, 

izolovanému regionálnímu přístupu a dokonce ke zřízení regionálních mocenských 

center, což odporuje cílům vnitřního trhu EU; 

d) nutnost vyjasnit postupy v rámci regionální spolupráce a úlohu a pravomoci 

vnitrostátních orgánů, ACER a rady regulačních orgánů;  

e) vypracování nových správních předpisů, prováděcích plánů a opatření za účelem 

monitorování, hodnocení a podávání zpráv v rozporu se stávajícím přístupem k řízení 

energetické unie, jehož záměrem je racionalizovat a navrhovat požadavky související 

s podáváním zpráv a monitorováním; 

f) obtíže se zajištěním soudržnosti a koordinace několika středisek s rozhodovací 

pravomocí a odlišnými regionálními zájmy;   

g) vytvoření dodatečných mechanismů pro analýzu a přijímání rozhodnutí, které 

pravděpodobně zvýší byrokratickou zátěž a naruší tok údajů a informací mezi 

členskými státy, což by postihlo bezpečnost monitorování dodávek a trhu; 

h) období střídání regulačních orgánů odpovědných za koordinaci regionálních 

podskupin – za zvážení stojí zkrácení tohoto období ze dvou na jeden rok jako 

v případě období střídání předsednictví Rady EU (s cílem nabídnout příležitost všem 

regulačním orgánům a zabránit možnému zneužití v souvislosti s delším koordinačním 

obdobím); 

i) opatření spojená s regulací a rozhodnutími přijatými ředitelem agentury ACER 

a radou regulačních orgánů se zakládají na pracovních skupinách zvláště zřízených 

k určení směřování činností a složených ze zástupců regulačních orgánů a vysoce 

kvalifikovaných zaměstnanců; všichni členové těchto skupin by měli jednat nezávisle 

na jakýchkoli zájmech s cílem podpořit řádné přijímání rozhodnutí; 

j) v případě, že bude chybět dostatečný a bezpečný rozpočet, by dobrovolné příspěvky 

některých členských států nebo regulačních orgánů mohly mít negativní dopad na 

zastoupení nebo i na přijímání rozhodnutí. 

6. Nadnárodní monitorování vytváření regionálních operačních středisek (ROS) 

vykonávané ze strany ACER může ovlivnit proces harmonizace, a vést tak k nové podobě 

rozštěpení na regionální úrovni tím, že dá určitým státům nebo orgánům pravomoc 

k přijímání opatření a rozhodnutí na úkor subjektů, které ve vztahu k přijímání rozhodnutí či 

regulaci disponují slabými pravomocemi. Kromě toho povede regionální přístup k narušení 

toku dat a informací mezi členskými státy, pokud jde o napravování neefektivnosti trhu (v 

důsledku regionální organizace trhu nebudou zájmové otázky týkající se určitého regionu 

známy příslušníkům jiného regionu, což může vést k nadbytečnému monitorování a provádění 

předpisů a k souvisejícím nedostatkům). Měl by být sestaven legislativní balíček s cílem 

soustavně reagovat na otázky spojené s vnitřním trhem s elektřinou. Regionalizace by měla 

být pouze přechodnou fází na cestě k vnitřnímu trhu, pokud možno co nejkratší. 
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7. Vytvoření ROS představuje důležitý krok a vyžaduje hluboký rozbor otázek týkajících 

se přesunu pravomocí z vnitrostátní úrovně (od PPS – provozovatelů přenosových soustav) na 

regionální úroveň, zejména pokud jde o bezpečnost.  

Podle návrhu legislativního balíčku je v rozporu s pravomocemi členských států 

týkajícími se zajištění dodávek, aby ROS získala pravomoc vydávat závazná rozhodnutí. 

Sdílení pravomocí mezi PPS činnými na státní úrovni a regionálními strukturami přináší 

právní a dokonce i politická rizika s dopadem na účinný provoz vnitrostátního systému 

rozvodu elektřiny. Rozhodnutí technické povahy nemohou být přijímána dvěma odlišnými 

subjekty pro různá časová rozmezí nebo pomocí vynětí souboru prvků a postupů. SEN (státní 

energetický systém) je provozován jednotným způsobem, přičemž PPS, jejichž odpovědnost 

spočívá v zajištění bezpečného a stabilního provozu tohoto systému, nemohou být zbaveni 

pravomoci přijímat rozhodnutí za tímto účelem. Potenciální přesun výkonu standardních 

služeb a úkolů na PPS je třeba posoudit lépe a musí jej provést sami tito provozovatelé, neboť 

jsou nejlépe obeznámeni se strukturou a slabými místy svých systémů a již disponují bohatou 

zkušeností, pokud jde o regionálně koordinovaný provoz. Ohledně článků 9 („Úkoly 

agentury, pokud jde o nominované organizátory trhu s elektřinou“) a 10 („Úkoly agentury, 

pokud jde o přiměřenost výrobních kapacit a rizikovou připravenost“) jsme přesvědčeni, že 

vnitrostátní regulační orgány by měly mít pravomoc vydávat závazné předpisy a závazná 

rozhodnutí týkající se nominovaných organizátorů trhu s elektřinou (NEMO), neboť provádějí 

jejich certifikaci a jmenují je.  Zavedení mechanismu koordinace v rámci agentury ACER 

v případě problémů, jako je posouzení přiměřenosti výrobních kapacit, si bude od této 

agentury, která již nyní čelí nedostatku lidských a finančních zdrojů, žádat značné úsilí. 

Nedostatek zdrojů přitom tento proces pravděpodobně ohrozí. Pro řešení potíží 

s přeshraničním rozměrem jsou nutné zásahy evropské agentury, ovšem s ohledem na zvláštní 

prvky každého vnitrostátního systému k nim nelze přistupovat na regionální nebo 

celoevropské úrovni, a to ani v případě, že by mohly ovlivnit provoz systémů v sousedních 

státech. Omezení rozsahu regulace ve prospěch koordinovaného postupu by velmi 

pravděpodobně přineslo uživatelům prospěch za předpokladu, že by byla završena 

harmonizace politik a provozu systémů; 

8. Vybavení agentury ACER posílenými pravomocemi nezjednoduší řešení potíží 

spojených s rychlejší integrací jednotného propojení vnitrodenních trhů, denních trhů nebo 

vyrovnávacích postupů, jelikož tyto otázky závisí na úrovni integrace v každém členském 

státě, na technických a funkčních vlastnostech sítí a provozních systémů a na zralosti trhů 

a taktéž účastníků těchto trhů. Ustanovení čl. 19 odst. 5 a čl. 23 odst. 1, která upravila kvórum 

pro přijímání rozhodnutí správní rady, rady regulačních orgánů a regionálních dílčích struktur 

ze dvou třetin na prostou většinu, vzbudila rozdílné reakce.  Tato změna pravděpodobně 

ovlivní rovnováhu přijímání rozhodnutí vytvořenou v rámci agentury ACER a je zde 

nebezpečí, že pravomoc přijímat rozhodnutí bude centralizována a úloha rady regulačních 

orgánů omezena. V případě, že je nutné zapojit radu regulačních orgánů, měla by být 

stanoviska, doporučení a rozhodnutí ACER vydávána pouze na základě dvoutřetinové 

většiny. Změna postupu přijímání rozhodnutí v rámci rady regulačních orgánů rovněž 

oslabuje cíl vytyčený prostřednictvím nových legislativních změn, zejména té, která se týká 

posílení úlohy a náležitého zapojení agentury ACER do regulačního procesu (jako například 

úloha přidělená radě regulačních orgánů, která spočívá ve schvalování návrhů podmínek 

a metodik pro provádění kodexů sítě podle čl. 5 odst. 2). Kromě toho změny předložené 

prostřednictvím čl. 5 odst. 2 – zejména možnost, že „Agentura tyto podmínky nebo metodiky 

před schválením přezkoumá a [...] změní, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s účelem 

daného kodexu sítě či pokynu,“ – mohou přesáhnout právní rámec a jít mimo vymezení úkolů 
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agentury, především v případě rad regulačních orgánů přijímajících rozhodnutí na základě 

prosté většiny.  

III. S ohledem na metodu jmenování členů rady regulačních orgánů upozorňuje na to, že 

posílení úlohy tohoto orgánu dopadá na celý postup přijímání rozhodnutí a stávající 

rovnováhu mezi orgány agentury ACER, které mají rozhodovací pravomoci. 

za předsedu Senátu 

Iulian-Claudiu MANDA 

 

 


