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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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

22/SB-BR/2017

O B R A Z L O Ž E N O M N E N J E

odbora avstrijskega zveznega sveta za evropske zadeve z dne 9. maja 2017 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

COM(2016)0861

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 
(prenovitev) (Besedilo velja za EGP)

A. Obrazloženo mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Pomembna prednostna naloga na področju energijske politike EU je t. i. sveženj za 
energetsko unijo, ki ga je Evropska komisija predstavila konec leta 2016 oziroma v začetku 
leta 2017. Gre za sveženj ukrepov na področju energijske učinkovitosti, širitve in 
vključevanja obnovljivih virov energije, okoljsko primerne zasnove, zanesljive oskrbe z 
električno energijo, upravljanja energetske unije, pravil za energetski trg, aktivne vloge 
odjemalcev in cen energije. Sveženj so obravnavali tudi ministri za energijo na srečanju 27. 
februarja 2017 v Bruslju. Predloge je treba obravnavati kot celoto, zvezni svet pa jih je po 
prejetju obravnaval na več zasedanjih. Obrazloženo mnenje se nanaša na predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg električne energije. 

V skladu s členom 13(3) predloga uredbe je treba opraviti pregled trgovalnega območja. 
Medtem ko so doslej operaterji prenosnih sistemov, ki sodelujejo pri pregledu konfiguracije 
trgovalnega območja, razvijali osnovne metodologije, na osnovi katerih se izvede sprememba 
konfiguracije trgovalnega območja, ki jo sprejmejo udeležene države članice oz. nacionalni 
regulativni organi (glej člen 32(4) Uredbe (EU) št. 2015/1222 – uredba o določitvi smernic za 
dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti), se naj bi odločitev o sprejetju 
uporabljenih metodologij in preverjenih alternativnih konfiguracij trgovalnega območja 
(člen 13(3) predloga uredbe) prenesla na Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, 
sklep o spremembi ali ohranitvi konfiguracije trgovalnega območja (člen 13(4)) pa naj bi 
namesto držav članic sprejemala Evropska komisija.
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Povečana pristojnost, predvsem Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, a tudi 
Evropske komisije, je z vidika subsidiarnosti sporna, zlasti ker se lahko konfiguracija 
trgovalnega območja zaradi boljšega strokovnega znanja o tehničnih pogojih in boljšega 
regionalnega poznavanja sedanjega postopka bolje izvede na nacionalni ali regionalni ravni. 
Poleg tega je za odobritev metod in predpostavk ter izbor scenarijev alternativnih 
konfiguracij, ki jih je treba pregledati, velikokrat pomembna prosta presoja, ki se v skladu s 
sodno prakso Sodišča ne sme prenesti na agencijo. V skladu z načelom subsidiarnosti lahko 
Evropska unija ukrepa le, ko lahko ravna učinkovitejše kot države članice same. Navedene 
pristojnosti, ki naj bi se v skladu s členom 13(3) in (4) prenesle na Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev oz. Evropsko komisijo, bi bilo treba zaradi strokovnega znanja in 
boljšega poznavanja ohraniti na nacionalni oz. regionalni ravni.

V členu 2(39) direktive je opredeljen regionalni operativni center. V členih od 31 do 44 
uredbe so regionalni operativni centri podrobneje opredeljeni. Evropska komisija ni zadostno 
pojasnila organizacijske dodane vrednosti regionalnih operativnih centrov k že uveljavljenim 
storitvenim podjetjem operaterjev prenosnih sistemov in usklajevanju prek Evropske mreže 
operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo. Zvezni svet prav tako meni, da je 
prenos pristojnosti odločanja z nacionalnih na nadregionalni avtonomni organizacijski organ 
jasna omejitev nacionalnih pristojnosti odločanja. Zlasti kritična pri tem je predvidena 
pristojnost regionalnih operativnih centrov za izdajanje pravno zavezujočih veljavnih odredb, 
ki je primerljiva s pooblastili uradnih organov, na primer glede velikosti rezervnih 
zmogljivosti, kjer pa manjka vsakršna ureditev glede pravnega varstva. Obstaja tudi bojazen, 
da bo z ustanovitvijo regionalnih operativnih centrov nastala dvojna struktura, ki bo privedla 
do težav pri odločanju in tako do manjše učinkovitosti. Zvezni svet zato odločno zavrača 
predlagani organizacijski pristop. V zvezi s tem je v členu 5 uredbe določen regionalni obseg 
rezervnih zmogljivosti; prav tako je določeno, da pri tem regionalni operativni centri 
podpirajo operaterje prenosnih sistemov. Določanje obsega rezervnih zmogljivosti na 
regionalni ravni se prav tako načeloma zavrne, saj se z njim omejujejo nacionalne pristojnosti 
odločanja. Ta način izvajanja pristojnosti ni skladen z načelom subsidiarnosti.

Poleg tega se odločno nasprotuje prenosu pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov na 
Evropsko komisijo, predvidenemu v členu 63 predloga uredbe. To pooblastilo se lahko v 
skladu s Pogodbama Evropske unije prenese na Evropsko komisijo le pod strogimi pogoji. 
Sprejemanje delegiranih aktov mora zato ostati izjema.
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