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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 směrnice.

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

E21/SB-BR/2017

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

Výboru pro záležitosti EU rakouské Spolkové rady ze dne 9. května 2017 podle čl. 23g odst. 
1 spolkového ústavního zákona ve spojení s článkem 6 Protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality

COM(2016) 864 final

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh 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 se velká priorita přikládá tzv. „balíčku energetické unie“, 
který vypracovala Evropská komise. Evropská komise tento balíček předložila na konci roku 
2016 / na začátku roku 2017. Obsahuje soubor opatření, která zahrnují oblasti energetické 
účinnosti, rozšiřování a integraci energie z obnovitelných zdrojů, ekodesign, bezpečnost 
dodávek elektřiny, správu energetické unie (governance), pravidel pro trh s energií, aktivní 
úlohu spotřebitelů, ale také ceny energie. Balíček byl projednáván i na schůzi ministrů pro 
energetiku dne 27. února 2017 v Bruselu. K návrhům je třeba přistupovat jako k celku, 
rakouská Spolková rada projednávala dokumenty poté, co jí byly doručeny, na několika 
zasedáních. Předmětné odůvodněné stanovisko se týká návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Cílem návrhu je posílit odběratele elektřiny vytvořením vnitřního trhu s elektřinou, který se 
orientuje na spotřebitele. Má vytvořit dobré příležitosti a právní rámcové podmínky pro 
rozšiřování infrastruktury pro dobíjení pro posílení elektromobility a umožnit, aby i místní 
energetické komunity mohly provozovat autonomní komunitní sítě. Poukazuje se především 
na vytvoření možnosti, aby si spotřebitelé mohli sami vyrábět elektřinu, skladovat ji a 
prodávat na trhu. Z pohledu rakouské Spolkové rady lze tyto snahy hodnotit v zásadě 
pozitivně. Tyto změny však musí podléhat jasnému souboru právních pravidel, který 
nepřipouští diskriminaci, a musí být prováděny v souladu s rozšiřováním dostatečné síťové 
infrastruktury.

V článku 11 návrhu se vytváří nárok konečných spotřebitelů na získání smluv s dynamickým 
určováním cen, což je v zásadě chvályhodné. Rakouská Spolková rada poukazuje na to, že v 
této oblasti je nutné zajistit oporu tohoto ustanovení v článku 194 SFEU, pro všechny 
zúčastněné strany je zde důležité fundované objasnění právní situace.
Čl. 2 bod 29 směrnice definuje pojem regionální operační středisko.

V článcích 31–44 nařízení jsou pak obsažena další podrobná ustanovení týkající se 
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regionálního operačního střediska. Evropská komise dostatečně neobjasnila dodatečnou 
přidanou hodnotu 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 považuje rakouská 
Spolková rada přesouvání vnitrostátních rozhodovacích pravomocí na nadregionální, 
autonomní organizační radu za jasné omezení vnitrostátních rozhodovacích pravomocí. 
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 jakýmkoliv opatřením za účelem právní ochrany. 
Existují též obavy, že zřízením regionálních operačních středisek vznikne dvojí struktura, což 
v důsledku zkomplikuje rozhodovací proces a celkově vzato povede k neúčinnosti. 
Navrhovaný organizační princip proto rakouská Spolková rada v zásadě odmítá. Spolková 
rada odkazuje na článek 40 dokumentu, v němž jsou definovány úkoly provozovatelů 
přenosové soustavy. Nezbytnými požadavky na oddělení provozovatelů přenosových soustav 
pro případ přenesení úkolů se zbytečně omezí manévrovací prostor pro spolupráci. Toto 
ustanovení je tedy nepřiměřené.

Pokud jde o název článku 43 směrnice, rakouská Spolková rada poukazuje na to, že odmítá 
veškerá omezení daná modely oddělení, které jsou v současné době z právního hlediska 
možné. Tyto modely by měly být opětovně posíleny i v souvislosti s článkem 52 předmětného 
návrhu směrnice.

Kromě toho poukazuje rakouská Spolková rada znovu i na již několikráte kriticky 
zpochybněnou praxi vydávání aktů v přenesené pravomoci.
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