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Odbor za pravne zadeve 
 

15.4.2016 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in 

razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(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. 

Avstrijski zvezni svet 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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PRILOGA 

15/SB-BR/2016 

OBRAZLOŽENO MNENJE  
 

v skladu s prvim odstavkom točke g člena 23 avstrijskega zveznega ustavnega zakona v 

povezavi s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 

odbora zveznega sveta za evropske zadeve 

 

z dne 30. marca 2016 

 

COM(2016)0053 

 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo 

informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med 

državami članicami in tretjimi državami na področju energije ter o razveljavitvi Sklepa 

št. 994/2012/EU 

 

in 

 

COM(2016)0052 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 

 

 

A. Obrazloženo mnenje 

 

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti. 

 

B. Obrazložitev 

 

Predlog uredbe o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in 

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 994/2010 

 

Predlog Komisije temelji na členu 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki se 

nanaša na ukrepe za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo v Uniji. Komisija je za 

načrtovane ukrepe (ki so v primerjavi z uredbo, ki bo razveljavljena, le delno novi) izbrala 

instrument uredbe. 

 

Načeloma ni sporno, da bi ukrepe za nadaljnje izboljšanje zanesljivosti oskrbe tudi v 

prihodnje sprejemali na ravni Unije, zlasti ker bi tako lahko preprečili razlike v čezmejnih 

postopkih v različnih državah članicah, ki ovirajo zanesljivost oskrbe. Evropska unija je to 

pot ubrala že leta 2010 s sprejetjem Uredbe (EU) št. 994/2010 o ukrepih za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES. Zato nič ne 

govori zoper to, da bi posamezne ukrepe iz Uredbe (EU) št. 994/2010 vključili v novi predlog 

o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom. 

 

Vendar so v njem predvidene tudi novosti. V skladu s členom 3 predloga morajo države 
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članice pri reševanju kriz v zvezi z oskrbo sodelovati. V ta namen je Komisija opredelila več 

„regij“, ki so sestavljene iz več držav članic. Merila za njihovo sestavo so določena v členu 

3(7) predloga. V prihodnje bo Komisija lahko z delegiranim aktom sama spreminjala sestavo 

regij. Države članice tako nimajo pravice sodelovati pri prvotni sestavi regij in tudi ne pri 

poznejših spremembah. 

 

Z vidika subsidiarnosti je treba to odločno zavrniti, ker se pri sestavi „regij“ posega v 

suverenost držav članic. 

 

Če se bo zamisel o oblikovanju „regij“ za zagotovitev zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom 

ohranila, bodo potrebna (tudi) enotna merila na ravni Unije, prav tako pa bo treba upoštevati 

pomembne vsebinske vidike za sestavo regij v državah članicah. Med enotnimi merili na 

ravni Unije je treba omeniti obstoječe zmogljivosti za prenos plina in primerljivo raven 

izvajanja „tretjega svežnja o notranjem trgu s plinom“ v zadevnih državah članicah. 

 

Oblikovanje teh „regij“ mora tudi nujno potekati v dogovoru z zadevnimi državami 

članicami. Prenos te pristojnosti z delegiranim aktom na Komisijo se izrecno zavrne. 

Predlagani delegirani akt tudi ni dovolj jasen, ker v členu 18 predloga uredbe, ki natančneje 

določa prenos pooblastil, ni naveden člen 3(7). 

 

Predlog sklepa o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi 

sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na 

področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU 

 

Sklep prav tako temelji na členu 194 PDEU. Komisija meni, da mora biti predhodno 

obveščena o pogodbah, ki jih države članice sklepajo s tretjimi državami na področju 

energije. Bistvo sklepa je, da Komisija predhodno pregleda osnutke teh pogodb, sporazumi 

med podjetji pa so izvzeti. 

 

Uvedba obveznosti obveščanja o vseh medvladnih sporazumih na področju energije s tretjimi 

državami lahko posega v suverenost držav članic: V členu 5(4) predloga sklepa je določeno, 

da država članica ne podpiše ali ratificira osnutka medvladnega sporazuma ali spremembe 

obstoječega medvladnega sporazuma ali se s sporazumom ali spremembo ne strinja, dokler je 

Komisija v skladu z odstavkom 1 ne obvesti o morebitnih pomislekih ali v skladu z 

odstavkom 2 ne poda mnenja ali do izteka obdobij iz odstavkov 1 in 2. Pri podpisu in 

ratifikaciji medvladnega sporazuma mora zadevna država članica v celoti upoštevati stališče 

Komisije. 

 

Sodelovanje Evropske komisije v zgodnji fazi je načeloma lahko koristno, da bi se že v času 

pogajanj izognili morebitnimi pravnim težavam. Pri tem je pomembno, da ostane pravica do 

predložitve mnenja omejena na pravne vidike. Pomisleki obstajajo glede predlagane načelne 

razširitve sklepa na nezavezujoče instrumente na področju energije, ker to zlasti povečuje 

birokracijo. 

 

Tudi z vidika sorazmernosti bi bil člen 5 predloga sklepa lahko bolje usklajen s primarno 

zakonodajo Unije v primeru, ko je naloga Komisije omejena na to, da zadevni državi članici 

sporoči svoje pravno mnenje o skladnosti določenega sporazuma na področju energije  s 

pravnimi predpisi za delujoči trg z energijo (vključno s konkurenčnim pravom). 

 


