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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou 
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 rakouské Spolkové rady týkající se výše 
uvedeného návrhu nařízení.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.



PE606.280v01-00 2/3 NP\1130243CS.docx

CS

PŘÍLOHA

22/SB-BR/2017

O D Ů V O D N Ě N É   S T A N O V I S K O

výboru Spolkové rady pro záležitosti EU předložené podle čl. 23g odst. 1 spolkového 
ústavního zákona ve spojení s článkem 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality

COM(2016)0861

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou 
(přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

A. Odůvodněné stanovisko

Předkládaný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

B. Odůvodnění

V oblasti energetické politiky EU má jedna oblast značnou prioritu, a to tzv. „balíček 
energetické unie“, který vypracovala Evropská komise. Evropská komise tento balíček 
předložila na přelomu let 2016 a 2017. Obsahuje soubor opatření, která zahrnují oblast 
energetické účinnosti, rozšiřování a integraci energie z obnovitelných zdrojů, ekodesign, 
bezpečnost dodávek elektřiny, správu energetické unie (governance), pravidla pro trh 
s energií, aktivní úlohu spotřebitelů, ale také ceny energie. Balíček byl projednáván 
i na schůzi ministrů pro energetiku, které se konalo dne 27. února 2017 v Bruselu. Návrhy je 
nutné posuzovat jako celek. Spolková rada se návrhy po jejich obdržení zabývala na několika 
zasedáních. Předmětné odůvodněné stanovisko se týká návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. 

Podle čl. 13. odst. 3 návrhu nařízení je nutné provést kontrolu nabídkových zón. Dosud 
vypracovávají metody, o něž se opírá kontrola konfigurace nabídkových zón a na jejichž 
základě provádějí změny konfigurace nabídkových zón, které schvalují zúčastněné členské 
státy, resp. regulační orgány členských států (srov. čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) 2015/1222 –
nařízení CACM), provozovatelé přenosových soustav podílející se na kontrole konfigurace 
nabídkových zón, zatímco rozhodnutí o schválení použitých metod a ověřených alternativních 
konfiguracích nabídkových zón (čl. 13 odst. 3 návrhu nařízení) by mělo být přeneseno 
na Agenturu Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), resp. 
by mělo být rozhodnutí o změně nebo zachování konfigurace nabídkových zón (čl. 13 odst. 4) 
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přeneseno z členských států na Evropskou komisi.

Rozšíření kompetencí, zejména v případě uvedené agentury, ale také v případě Evropské 
komise, je z pohledu dodržování zásady subsidiarity kritické, a to tím spíše, že rozhodnutí 
o konfiguraci nabídkových zón lze vzhledem ke větší obeznámenosti s technickými parametry 
a k širším znalostem týkajícím se daného regionu lépe přijímat na celostátní, resp. regionální 
úrovni. Kromě toho schvalování metod, předpoklady a výběr scénářů alternativních 
konfigurací, které mají být kontrolovány, představuje do značné míry rozhodnutí založená 
na posudku, která podle ustálené judikatury Soudního dvora nelze převádět na žádnou 
agenturu. Podle zásady subsidiarity smí EU jednat pouze tehdy, pokud je schopna jednat 
účinněji, než samotné členské státy. Uvedené pravomoci, které mají být podle čl. 13 odst. 3 
a 4 návrhu přeneseny na Agenturu EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů, resp. 
na Evropskou komisi, by měly být z důvodu lepší obeznámenosti s danou problematikou 
a širších znalostí vykonávány na celostátní, příp. regionální úrovni. 

Čl. 2 bod 39 směrnice definuje pojem regionální operační středisko. V článcích 31–44 
nařízení jsou pak obsažena další podrobná ustanovení týkající se regionálního operačního 
střediska. Evropská komise dostatečně neobjasnila dodatečný přínos regionálních operačních 
středisek z organizačního hlediska oproti již etablovaným společnostem poskytujícím služby, 
jako jsou provozovatelé přenosových soustav, a oproti koordinaci prostřednictvím Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E). Kromě toho 
rakouská Spolková rada považuje přenos vnitrostátních rozhodovacích pravomocí 
na nadregionální, autonomní organizační radu za jasné omezení rozhodovacích pravomocí 
členských států. Zvláště důležité je přitom zhodnotit pravomoc regionálních operačních 
středisek vydávat nařízení připomínají úřední nařízení s právně závazným účinkem, co se týče 
dimenzování rezervní kapacity, která navíc není doplněna žádným opatřením, které by 
zajistilo právní ochranu. Existují rovněž obavy, že zřízením regionálních operačních středisek 
vznikne dvojí struktura, což v důsledku zkomplikuje rozhodovací proces a celkově vzato 
povede k jejímu neúčinnému fungování. Navrhovaný organizační princip proto rakouská 
Spolková rada v zásadě odmítá. Ve spojitosti s tím se reguluje regionální dimenzování 
regulačních záloh uvedených v článku 5 nařízení. Kromě toho se stanovuje, že regionální 
operační střediska přitom mají podporovat provozovatele přenosových soustav. Spolková rada 
kromě toho také zcela odmítá regionální vyměřování regulačních záloh, protože by se tím 
omezila rozhodovací pravomoc členských států. Tento způsob uplatňování pravomocí není 
v souladu se zásadou subsidiarity.

Navíc je nutné vehementně odmítnout zmocnění Komise k tomu, aby přijímala akty 
v přenesené pravomoci, jak se uvádí v článku 63 návrhu nařízení. Tuto pravomoc lze podle 
smluv Evropské unie přenést na Evropskou komisi pouze za přísných podmínek. Proto musí 
zůstat přijímání aktů v přenesené pravomoci naprostou výjimkou.
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