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2014 – 2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

27.4.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko rumunského 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. 

Rumunský Senát 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. 
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PRÍLOHA 

Rumunský parlament 

Senát 

Bukurešť, 4. apríla 2017  

 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

 

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  

 

Rumunský senát posúdil návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

(prepracované znenie) – COM(2016)0863, v súlade s protokolom č. 2 pripojeným 

k Lisabonskej zmluve podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorou sa mení a dopĺňa 

Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. 

 

So zreteľom na správu Výboru pre európske záležitosti z 30.3.2017 plénum Senátu, ktoré sa 

zišlo 4. apríla 2017,: 

I. konštatuje, že návrh nariadenia nie je v súlade so zásadami subsidiarity 

a proporcionality 

II. domnieva sa, že: 

 

1. Iniciatívy obsiahnuté v balíku o čistej energii, ktorý bol predložený v zime, by mali 

viesť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii, a to prostredníctvom reformy 

trhu s elektrinou, a vytvoriť integrovaný proces riadenia a monitorovania, aby sa zabezpečilo, 

že opatrenia v oblasti energetiky pomôžu pri plnení cieľov energetickej únie. 

2. Vzhľadom na uvedené skutočnosti podporujeme intenzívnejšie zapojenie agentúry 

ACER do rozvoja vnútorného trhu a urýchlený prechod od monitorovania a poradenstva 

k aktívnejšej úlohe v regulačnom procese. 

3. Vykonávanie ustanovení tretieho energetického balíka, harmonizácia legislatívneho 

rámca, zvýšenie prepojenia energetických trhov a zintenzívnenie konzultácií s príslušnými 

zainteresovanými stranami sú základnými prvkami určenými na dobudovanie vnútorného trhu 

s energiou a na zabezpečenie účinného a transparentného vykonávania jeho mechanizmov. 

4. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa zabránilo prílišnej regulácii, 

zvýšeniu počtu správnych ustanovení a transformácii ACER na paneurópskeho regulátora, 

najmä tým, že by sa agentúre ACER dala právomoc vydávať odporúčania z vlastnej 

iniciatívy, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2. Vzhľadom na ciele stanovené v súvislosti so 

zriadením agentúry ACER a na ťažkosti a problémy, ktorým táto inštitúcia čelila a stále čelí 

(najmä pokiaľ ide o dohľad nad veľkoobchodnými trhmi s energiou), finančný orgán nemohol 

vyhovieť oficiálne doručeným žiadostiam o zabezpečenie potrebných ľudských a finančných 

zdrojov. 
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5. V súvislosti s koordináciou regionálnych úloh v rámci agentúry a úloh týkajúcich sa 

regionálnych operačných centier (články 7 a 8), ako aj s ďalšími ustanoveniami boli 

identifikované viaceré prvky, ktoré je potrebné objasniť. Patrí medzi ne: 

a. potreba vytvoriť rovnováhu medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a európskymi 

aspektmi a dosiahnuť súlad so zásadou subsidiarity; 

b. rôznorodosť niektorých vnútroštátnych trhov s energiou, ktorá je stále zjavná a ktorá 

sa odráža aj vo výskyte regulačných nedostatkov alebo v špecifickom vnútroštátnom 

prístupe; 

c. regionálny rozmer vnútorného trhu ako prechodná etapa pri uskutočňovaní európskej 

integrácie trhov s elektrickou energiou, ktorá by mohla viesť k regionálnym 

rozdielom, izolovanému regionálnemu prístupu a dokonca aj k vytvoreniu 

regionálnych centier moci, čo je v rozpore s cieľmi vnútorného trhu EÚ; 

d. potreba objasniť postupy regionálnej spolupráce a úlohy a povinnosti vnútroštátnych 

orgánov, agentúry ACER a rady regulačných orgánov; 

e. vytváranie nových správnych ustanovení, plánov vykonávania a monitorovania, 

opatrení v oblasti hodnotenia a podávania správ, v rozpore s existujúcim prístupom, 

pokiaľ ide o riadenie energetickej únie, ktorej cieľom je racionalizovať a plánovať 

požiadavky na podávanie správ a monitorovanie; 

f. ťažkosti so zabezpečením súdržnosti a koordinácie viacerých rozhodovacích centier 

s rôznymi regionálnymi záujmami; 

g. vytvorenie dodatočných mechanizmov analýzy a rozhodovania, ktoré pravdepodobne 

budú viesť k zvýšeniu byrokracie a narušia tok údajov a informácií medzi členskými 

štátmi, čo ovplyvní bezpečnosť dodávok a monitorovanie trhu; 

h. obdobie rotácie regulačných orgánov zodpovedných za koordináciu regionálnych 

podskupín – treba zvážiť možnosť skrátiť túto lehotu z dvoch rokov na jeden rok 

a priblížiť ju tak obdobiu rotácie predsedníctva Rady EÚ (ponúknuť príležitosť 

všetkým regulačným orgánom a zabrániť možnému zneužívaniu vyplývajúcemu 

z dlhšieho koordinačného obdobia); 

i. činnosti týkajúce sa regulácie a rozhodnutí riaditeľa agentúry ACER a rady 

regulačných orgánov sú založené na pracovných skupinách, ktoré sú osobitne zriadené 

s cieľom stanoviť smerovanie činností a sú zložené zo zástupcov regulačných orgánov 

a vysoko odborného personálu. Všetci členovia skupín by mali konať nezávisle od 

akéhokoľvek záujmu s cieľom podporiť správne rozhodovanie; 

j. pri absencii dostatočného a bezpečného rozpočtu by mohli dobrovoľné príspevky 

niektorých členských štátov alebo regulačných orgánov negatívne ovplyvniť 

zastupovanie alebo samotný rozhodovací proces. 

6. Vytvorenie regionálnych operačných centier (ROC) s nadnárodným monitorovaním 

agentúrou ACER môže ovplyvniť proces harmonizácie a spôsobiť novú formu rozdelenia 

na regionálnej úrovni, pričom niektoré štáty alebo orgány by mohli ukladať opatrenia 

a rozhodnutia na úkor tých, ktorých rozhodovacie alebo regulačné právomoci sú malé. 

Regionálny prístup okrem toho povedie k prerušeniu toku údajov a informácií medzi 

členskými štátmi pri náprave nedostatkov na trhu (v dôsledku regionálnej organizácie trhu 

nebudú otázky záujmu určitého regiónu známe členom z iného regiónu, čo môže viesť 

k nadbytočnému alebo nedostatočnému monitorovaniu a vykonávaniu). Legislatívny balík by 

mal byť zostavený tak, aby trvalo sledoval otázky vnútorného trhu s elektrickou energiou. 

Regionalizácia by mala byť iba prechodnou a čo najkratšou fázou na ceste k vnútornému trhu. 

7. Zriadenie regionálnych operačných centier predstavuje dôležitý krok a vyžaduje si 

dôkladnú analýzu otázok súvisiacich s prenosom právomocí z národnej úrovne 
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(prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS)) na regionálnu úroveň, najmä pokiaľ ide 

o bezpečnosť. 

Podľa návrhu legislatívneho balíka je udelenie záväzných právomocí ROC nezlučiteľné 

s úlohami členských štátov z hľadiska bezpečnosti dodávok. Rozdelenie zodpovednosti medzi 

národnými PPS a regionálnymi štruktúrami vytvára riziko z hľadiska zákonnosti a dokonca aj 

politické riziko, ktoré ovplyvňuje účinnú prevádzku národnej elektrizačnej sústavy. 

Technické rozhodnutia nemôžu byť vydávané dvoma odlišnými subjektmi na rôzne časové 

obdobia ani vyčlenením súboru prvkov a procesov. Národná energetická sústava (National 

Energy System SEN) funguje integrovaným spôsobom a PPS, ktorého poslaním je zaistiť 

bezpečnú a stabilnú prevádzku SEN, nemôže byť zbavený práva prijímať rozhodnutia na 

tento účel. Možný prenos štandardných služieb a úloh na ROC treba lepšie posúdiť a mali by 

ho vykonať PPS – tí najlepšie poznajú štruktúru a slabé stránky svojich vlastných systémov 

a už majú rozsiahle skúsenosti s regionálne koordinovanými operáciami. Pokiaľ ide o články 

9 (Úlohy agentúry vo vzťahu k nominovaným organizátorom trhu s elektrinou ) a 10 (Úlohy 

agentúry z hľadiska primeranosti výroby a pripravenosti na riziká), domnievame sa, 

že vzhľadom na to, že certifikáciu a menovanie nominovaných organizátorov trhu s elektrinou 

(NEMO) vykonávajú národné regulačné orgány, tieto orgány by mali mať právomoc 

regulovať a vydávať záväzné rozhodnutia týkajúce sa NEMO. Zavádzanie koordinácie 

v rámci agentúry ACER v prípade problémov, ako je napríklad posúdenie primeranosti 

výroby, si bude vyžadovať značné úsilie zo strany agentúry, ktorá už teraz čelí nedostatku 

ľudských a finančných zdrojov. Nedostatok zdrojov by s veľkou pravdepodobnosťou ohrozil 

tento proces. Pri riešení cezhraničných problémov je potrebný zásah európskej agentúry, 

ale vzhľadom na osobitné črty každého vnútroštátneho systému k nim nemožno pristupovať 

na regionálnej alebo celoeurópskej úrovni, aj keď by mohli mať vplyv na fungovanie 

systémov v susedných štátoch. Obmedzenie rozsahu regulácie v prospech koordinovaného 

postupu by s veľkou pravdepodobnosťou prinieslo výhody spotrebiteľom, keby bola 

ukončená harmonizácia politík a prevádzkovanie systémov. 

8. Poverenie agentúry ACER rozšírenými právomocami nebude znamenať zjednodušenie 

riešenia problémov súvisiacich s rýchlejšou integráciou denných alebo vnútrodenných trhov 

či trhov s regulačnou energiou, lebo tieto otázky závisia od úrovne integrácie každého 

členského štátu, od technických a funkčných vlastností siete a operačných systémov 

a od zrelosti trhov a ich organizátorov. Pokiaľ ide o článok 19 ods. 5 a článok 23 ods. 1, 

zmena rozhodovacieho procesu v rámci správnej rady, rady regulačných orgánov 

a regionálnych štruktúr z dvoch tretín na jednoduchú väčšinu vyvoláva rozdielne názory; táto 

zmena by mohla ovplyvniť rovnováhu pri rozhodovaní vytvorenú v rámci agentúry ACER 

a existuje riziko, že rozhodovacia právomoc bude centralizovaná a úloha rady regulačných 

orgánov sa zmenší. Ak je potrebné zapojenie rady regulačných orgánov, stanoviská, 

odporúčania a rozhodnutia, ktoré vydá agentúra ACER, by sa mali prijímať výlučne 

dvojtretinovou väčšinou. Zmena rozhodovacieho procesu v rade regulačných orgánov takisto 

oslabuje cieľ, ktorý by nové legislatívne zmeny mali priniesť, konkrétne cieľ zvýšiť úlohu 

a vhodné zapojenie agentúry ACER do procesu regulácie (príkladom by mohla byť úloha 

zverená rade regulačných orgánov podľa článku 5 ods. 2 o schvaľovaní podmienok a metodík 

na vykonávanie sieťových predpisov a usmernení). Okrem toho je možné, že navrhovanými 

zmenami podľa článku 5 ods. 2 – konkrétne možnosťou, že agentúra ACER „dané podmienky 

alebo metodiky pred schválením zreviduje a podľa potreby zmení s cieľom zaistiť, aby boli 

v súlade s účelom príslušného sieťového predpisu“, sa prekračuje právny rámec a rámec úloh 

agentúry, najmä v prípade rady regulačných orgánov, ktorá prijíma rozhodnutia jednoduchou 

väčšinou. 
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III. Poukazuje na to, že vzhľadom na spôsob vymenovania členov rady regulačných 

orgánov má posilnenie úlohy tohto orgánu vplyv na celý rozhodovací proces a na existujúcu 

rovnováhu medzi rozhodovacími orgánmi agentúry ACER. 

za predsedu Senátu 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


