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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Consiliul Federal al Austriei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la 
propunerea de regulament menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.



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

RO

ANEXĂ

22/SB-BR/2017

A V I Z M O T I V A T

potrivit articolului (23g) alineatul (1) din Constituția Austriei, coroborat cu articolul 6 
din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, al 

Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal, din 9 mai 2017

COM(2016)0861

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare) (text cu relevanță pentru SEE)

A. Aviz motivat

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Justificare

În domeniul politicii energetice a UE există o prioritate majoră, așa-numitul „pachet privind 
uniunea energetică” al Comisiei Europene. Comisia Europeană a prezentat acest pachet la 
sfârșitul anului 2016 / începutul anului 2017. Acesta include un ansamblu de măsuri vizând 
domenii precum eficiența energetică, dezvoltarea și integrarea energiilor regenerabile, 
proiectarea ecologică, siguranța aprovizionării cu energie, guvernanța uniunii energetice, 
normele aplicabile pe piața energiei, rolul activ al consumatorilor și prețul energiei. Pachetul a 
fost discutat și în cadrul reuniunii miniștrilor energiei care a avut loc la 27 februarie 2017 la 
Bruxelles. Propunerile trebuie să fie luate în considerare în ansamblul lor; Consiliul Federal a 
analizat documentele, după ce a intrat în posesia lor, în mai multe ședințe. Prezentul aviz 
motivat se referă la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
normele comune pentru piața internă a energiei electrice. 

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din propunerea de regulament trebuie făcută o 
revizuire a zonelor de ofertare. Dacă până în prezent operatorii de sisteme de transport care 
participă la o revizuire a configurației zonelor de ofertare elaborează metodologia care trebuie 
utilizată, pe baza căreia efectuează modificarea configurației zonei de ofertare, pe care o 
supun spre aprobare statelor membre participante sau, după caz, autorităților naționale de 
reglementare [a se vedea articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/1222 –
Regulamentul CACM), de acum încolo se prevede că decizia privind aprobarea metodologiei 
utilizate și a configurațiilor alternative testate ale zonelor de ofertare [articolul 13 alineatul (3) 
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din propunerea de regulament], este transferată către Agenția pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), iar decizia de menținere sau de modificare 
a configurației zonelor de ofertare [articolul 13 alineatul (4)] este transferată de la statele 
membre către Comisia Europeană.

Această lărgire a competențelor, mai ales pentru ACER, dar și pentru Comisia Europeană, 
este de maximă gravitate din perspectiva subsidiarității, dat fiind că configurarea zonelor de 
ofertare se poate face mai bine la nivel național sau regional, așa cum prevede procedura 
actuală, întrucât autoritățile de la aceste niveluri sunt mai familiarizate cu chestiunile tehnice 
și dispun de cunoștințe regionale mai aprofundate. În plus, aprobarea metodologiilor și a 
ipotezelor, precum și selecția scenariilor pentru configurațiile alternative ce urmează a fi 
testate, presupun într-o mare măsură luarea unor decizii discreționare care, potrivit 
jurisprudenței consacrate a Curții de Justiție, nu pot fi delegate unei agenții. În conformitate 
cu principiul subsidiarității, Uniunea poate acționa numai în cazul în care este în măsură să 
acționeze cu mai multă eficacitate decât statele membre. Competențele menționate, care 
potrivit articolului 13 alineatele (3) și (4) ar trebui transferate către ACER sau Comisia 
Europeană, pot fi, datorită unei mai mari familiarizări cu problemele și a unor cunoștințe mai 
temeinice, mult mai bine exercitate la nivel național și/sau regional.

Articolul 2 punctul 39 din directivă definește conceptul de „centru operațional regional” 
(COR). Articolele 31-44 din regulament conțin reglementări detaliate suplimentare cu privire 
la COR. Comisia Europeană nu a explicat suficient care este valoarea adăugată organizatorică 
a COR față de societățile de servicii deja stabilite ale operatorilor de sisteme de transport și 
față de coordonarea prin intermediul Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport 
de energie electrică (ENTSO-E). În plus, Consiliul Federal consideră că transferarea 
competențelor decizionale naționale către un organism autonom supraregional constituie o 
îngrădire clară a competențelor decizionale naționale. Deosebit de critică în acest context este 
competența conferită COR de a emite dispoziții cu caracter juridic obligatoriu, competență 
similară celei deținute în mod normal de autorități, de exemplu în ceea ce privește 
dimensionarea capacităților de rezervă, pentru care, în plus, nu există dispoziții în materie de 
protecție juridică. De asemenea, există temeri că prin crearea COR-urilor vor rezulta structuri 
paralele, care în final vor duce la dificultăți la nivelul procesului decizional și, per ansamblu, 
la ineficiență. Principiul de organizare propus este, prin urmare, respins absolut de Consiliul 
Federal. În acest context, articolul 5 din regulament reglementează dimensionarea regională a 
rezervelor de echilibrare; în plus, se prevede că COR-urile ar trebui să îi sprijine pe operatorii 
de sistem de transport în acest proces. Respingem din principiu ideea calculării la nivel 
regional a rezervelor de echilibrare, întrucât ar avea ca efect o restrângere a competențelor 
decizionale naționale. Această manieră de exercitare a competențelor nu se poate împăca cu 
principiul subsidiarității.

În plus, articolul 63 din propunerea de regulament, care prevede transferarea către Comisie a 
competenței de a adopta acte delegate, trebuie respins cu vehemență. Potrivit tratatelor 
Uniunii Europene, această competență nu poate fi transferată către Comisia Europeană decât 
în condiții stricte. Prin urmare, adoptarea de acte delegate trebuie să rămână o excepție 
absolută.
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