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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE

Vec: odôvodnené stanovisko rakúskej Spolkovej rady k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

Rakúska Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia 
pripojené v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

22/SB-BR/2017

O D Ô V O D N E N É   S T A N O V I S K O

podľa článku 23g. ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu 
č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložené Výborom Spolkovej 

rady pre EÚ 9. mája 2017

COM(2016)0861

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 
(prepracované znenie) (text s významom pre EHP)

A. Odôvodnené stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

V oblasti energetickej politiky EÚ je veľkou prioritou tzv. balík pre energetickú úniu, ktorý 
predložila Európska komisia. Európska komisia tento balík predložila koncom roka 
2016/začiatkom roka 2017. Balík obsahuje súbor opatrení, ktorý zahŕňa tieto oblasti: 
energetická účinnosť, rozvoj a integrácia obnoviteľných zdrojov energie, ekodizajn, 
bezpečnosť dodávok elektriny, riadenie energetickej únie (správa), pravidlá trhu s energiou, 
aktívna úloha spotrebiteľov, ako aj ceny energií. O balíku rokovali na svojom zasadnutí 27. 
februára 2017 v Bruseli aj ministri pre energetiku. Návrhy treba vnímať ako celok – podklady 
Spolková rada po ich prijatí spracúvala na viacerých zasadnutiach. Toto odôvodnené 
stanovisko sa vzťahuje na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. 

V súlade s článkom 13 ods. 3 návrhu nariadenia sa musí vykonať preskúmanie ponukových 
oblastí. Zatiaľ čo doposiaľ platí, že prevádzkovatelia prenosových sústav zúčastnení na 
preskúmaní usporiadania ponukovej oblasti vypracúvajú hlavné metodiky, na základe ktorých 
vykonávajú zmeny usporiadania ponukových oblastí, ktoré schvaľujú zúčastnené členské 
štáty, resp. národné regulačné orgány (pozri článok 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/1222 –
nariadenie o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia (CACM)), teraz sa má rozhodovanie o 
schválení použitých metodík a preskúmaných alternatívnych usporiadaní ponukových oblastí 
(článok 13 ods. 3 návrhu nariadenia) preniesť na Agentúru pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER), resp. rozhodovanie o zmene alebo zachovaní 
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usporiadania ponukových oblastí (článok 13 ods. 4) by sa malo z členských štátov preniesť na 
Európsku komisiu.

Toto rozšírenie právomocí je predovšetkým v prípade agentúry ACER, ale aj v prípade 
Európskej komisie diskutabilné, keďže usporiadanie ponukových oblastí možno v zmysle 
súčasného postupu lepšie vykonať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vzhľadom na 
väčšiu vecnú blízkosť, pokiaľ ide o technické podmienky, a na lepšie regionálne poznatky. 
Okrem toho schvaľovanie metodík a predpokladov, ako aj výber scenárov pre alternatívne 
usporiadania, ktoré sa majú preskúmať, patria v značnej miere medzi rozhodnutia na základe 
vlastného uváženia, ktoré podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora nemožno presunúť na 
agentúru. V súlade so zásadou subsidiarity môže EÚ konať len vtedy, ak dokáže konať 
efektívnejšie než samotné členské štáty. Uvedené právomoci, ktoré by podľa článku 13 ods. 3 
a 4 mali prejsť na ACER, resp. na Európsku komisiu, patria vzhľadom na ich väčšiu vecnú 
blízkosť a lepšie poznatky skôr na vnútroštátnu, resp. regionálnu úroveň.

Článok 2 bod 39 smernice vymedzuje pojem „regionálne operačné centrá“. Články 31 až 44 
nariadenia obsahujú ďalšie podrobné predpisy o regionálnych operačných centrách. Európska 
komisia dostatočne neobjasnila pridanú hodnotu regionálnych operačných centier z 
organizačného hľadiska, ktoré doplnia už zavedené servisné spoločnosti prevádzkovateľov 
prenosových sústav a koordináciu prostredníctvom Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E). Okrem toho pokladá Spolková rada presun 
vnútroštátnych rozhodovacích právomocí na nadregionálny autonómny organizačný orgán za 
jasné obmedzenie vnútroštátnych rozhodovacích právomocí. Obzvlášť kriticky hodnotí 
Spolková rada plánované kvázi úradné právomoci regionálnych operačných centier so 
záväzným právnym charakterom, napríklad pokiaľ ide o stanovenie rezervnej kapacity, pre 
ktoré zatiaľ chýbajú akékoľvek pravidlá právnej ochrany. Okrem toho existujú obavy, že 
zriadením regionálnych operačných centier sa vytvoria dvojité štruktúry, ktoré v konečnom 
dôsledku povedú k ťažkostiam v rozhodovacom procese, a tým aj k neefektívnosti. 
Navrhovanú organizačnú zásadu preto Spolková rada zásadne odmieta. V tejto súvislosti 
článok 5 nariadenia upravuje regionálne stanovenie vyrovnávacích rezerv. Okrem toho sa v 
ňom stanovuje, že regionálne operačné centrá by pritom mali podporovať prevádzkovateľov 
prenosových sústav. Regionálny výpočet vyrovnávacích rezerv Spolková rada takisto zásadne 
odmieta, pretože sa tým obmedzia vnútroštátne rozhodovacie právomoci. Takýto výkon 
právomocí sa nedá zosúladiť so zásadou subsidiarity.

Okrem toho treba rázne odmietnuť udelenie právomoci prijímať delegované akty Európskej 
komisii, s ktorým počíta článok 63 návrhu nariadenia. Táto právomoc sa podľa zmlúv 
Európskej únie môže Európskej komisii udeliť len za prísnych podmienok. Prijímanie 
delegovaných aktov preto musí ostať absolútnou výnimkou.
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