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Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište 
električne energije
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

U skladu s člankom 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti 
nacionalni parlamenti mogu u roku od osam tjedana od datuma slanja nacrta zakonodavnog 
akta poslati predsjednicima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije obrazloženo mišljenje u 
kojem navode zašto smatraju da dotični nacrt nije u skladu s načelom supsidijarnosti.

Austrijsko Savezno vijeće poslalo je obrazloženo mišljenje u prilogu o gore navedenom 
prijedlogu direktive.

U skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta Odbor za pravna pitanja nadležan je za 
pitanja koja se tiču poštovanja načela supsidijarnosti.
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PRILOG

E21/SB-BR/2017

OBRAZLOŽENO MIŠLJENJE

u skladu s člankom 23.g stavkom 1. Saveznog ustavnog zakona u vezi s člankom 6. Protokola 
br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti Odbora za pitanja Europske unije 
austrijskog Saveznog vijeća od 9. svibnja 2017.

COM(2016) 864 final

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje 
tržište električne energije (preinaka) (tekst značajan za EGP)

A. Obrazloženo mišljenje

Prijedlog o kojemu je riječ nije u skladu s načelom supsidijarnosti.

B. Obrazloženje

U području energetske politike EU-a veliki se prioritet daje tzv. „paketu mjera za energetsku 
unijuˮ Europske komisije. Europska komisija navedeni je paket predstavila 
krajem 2016./početkom 2017. Paket sadrži niz mjera koje obuhvaćaju energetsku 
učinkovitost, razvoj obnovljivih izvora energije i njihovu integraciju, ekološki dizajn, 
sigurnost opskrbe električnom energijom, upravljanje energetskom unijom (Governance), 
pravila za energetsko tržište, aktivnu uloga potrošača i cijene energenata. Paket je također bio 
tema rasprave tijekom susreta ministara za energetiku 27. veljače 2017. u Bruxellesu. 
Prijedloge valja promatrati kao cjelinu, a od dana njihova primitka, Savezno vijeće 
raspravljalo je o njima na nekoliko sjednica. Ovo obrazloženo mišljenje odnosi se na 
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje 
tržište električne energije.

Cilj Prijedloga jest osnaživanje potrošača električne energije stvaranjem unutarnjeg tržišta 
električne energije usmjerenog na potrošače. Predviđeno je stvaranje povoljnih mogućnosti i 
pravnih okvira za proširenje infrastrukture za punjenje električnih vozila, a lokalne energetske 
zajednice također bi trebale upravljati autonomnim mrežama na razini zajednica. Prije svega 
se upućuje na stvaranje mogućnosti da potrošači sami proizvode, skladište i prodaju 
električnu energiju. Prema mišljenju Saveznog vijeća to se u načelu može ocijeniti pozitivno. 
Međutim, takav tijek događaja mora podlijegati jasnim i nediskriminirajućim pravnim 
propisima te se odvijati u skladu s razvojem odgovarajuće mrežne infrastrukture.

U članku 11. Prijedloga utvrđuje se pravo krajnjih korisnika na sklapanje ugovora s 
dinamičnim određivanjem cijena električne energije, što Savezno vijeće u načelu pozdravlja. 
Vijeće ističe da je u tom području navedenu odredbu potrebno obuhvatiti 
člankom 194. UFEU-a jer je temeljito objašnjenje pravne osnove važno za sve sudionike.
U članku 2. stavku 39. Direktive definiran je pojam regionalnih operativnih središta.

Članci od 31. do 44. Uredbe sadrže daljnje detalje o uređenju regionalnih operativnih 
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središta. Europska komisija nije dovoljno objasnila dodanu vrijednost organiziranja 
regionalnih operativnih središta s obzirom na to da već postoje društva za pružanje usluga 
operatora prijenosnih sustava, kao ni dodanu vrijednost koordiniranja preko udruženja 
europskih operatora prijenosnih sustava. Osim toga, Savezno vijeće smatra da se 
prebacivanjem nacionalnih ovlasti za donošenje odluka na nadregionalno, autonomno 
organizacijsko tijelo jasno ograničavaju nacionalne ovlasti za donošenje odluka. Pritom je 
posebno upitna predviđena nadležnost regionalnih operativnih središta za izdavanje naloga s 
obvezujućim pravnim učinkom, slična onoj koju imaju tijela, primjerice u vezi s 
određivanjem kapaciteta rezerve, za što ne postoje nikakvi propisi o pravnoj zaštiti. Također 
postoji bojazan da će se uspostavljanjem regionalnih operativnih središta stvoriti dvostruke 
strukture koje će dovesti do poteškoća u postupku odlučivanja, a time i općenito rezultirati 
neučinkovitošću. Stoga Savezno vijeće odbija predloženo načelo organizacije. Savezno vijeće 
upućuje na članak 40. Prijedloga u kojemu su definirani zadaci operatora prijenosnih sustava. 
Zahtjevima za razdvajanje među mrežnim operatorima, koji su potrebni u slučaju delegiranja 
zadataka, nepotrebno se ograničava mogućnost za donošenje odluka o suradnji. Stoga se ta 
odredba smatra neproporcionalnom.

Kad je riječ o naslovu članka 43. Direktive, upućuje se na to da Savezno vijeće odbija svako 
ograničavanje trenutačno pravno mogućih modela razdvajanja. To treba još jednom istaknuti i 
za članak 52. razmatranog Prijedloga direktive.

Također, Savezno vijeće ponovno upućuje na praksu donošenja delegiranih pravnih akata 
koja je već u više navrata bila kritizirana.
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