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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Austrijos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymodėl 
direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

E21/SB-BR/2017

PAGRĮSTA NUOMONĖ

pateikta Bundesrato ES reikalų komiteto pagal Austrijos Respublikos Konstitucijos 
(Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį ir Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį

COM(2016) 864 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

A. Pagrįsta nuomonė

Minėtas pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo.

B. Pagrindimas

ES energetikos politikos srityje esama didelio prioriteto – tai vadinamasis energetikos 
sąjungos dokumentų rinkinys, parengtas Europos Komisijos. Europos Komisija šį rinkinį 
pateikė 2016 m. pabaigoje – 2017 m. pradžioje. Jį sudaro priemonių rinkinys, apimantis 
energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies padidinimo ir 
integravimo, ekologinio projektavimo, elektros energijos tiekimo saugumo, energetikos 
sąjungos valdymo, energijos rinkos taisyklių, aktyvaus vartotojų vaidmens ir energijos kainų 
sritis.   Rinkinys buvo aptartas ir per 2017 m. vasario 27 d. Briuselyje vykusį energetikos 
ministrų susitikimą. Pasiūlymus reikia traktuoti kaip visumą; gavęs dokumentus, Bundesratas 
juos aptarė keliuose posėdžiuose. Šioje pagrįstoje nuomonėje aptariamas pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių.

Šio pasiūlymo tikslas yra sustiprinti elektros energijos vartotojo poziciją sukuriant į vartotojus 
orientuotą elektros energijos vidaus rinką. Siekiama sukurti geras sąlygas ir teisinę sistemą, 
kad būtų plėtojama elektromobilumui skirta įkrovimo infrastruktūra, vietos energijos 
bendruomenės taip pat turėtų turėti galimybių valdyti autonominius bendruomenės tinklus. 
Visų pirma kalbama apie tai, kad vartotojams turėtų būti sudarytos galimybės patiems 
gaminti, kaupti ir parduoti energiją. Bundesratas mano, kad tai iš esmės vertintina teigiamai. 
Tačiau šie pokyčiai turi vykti pagal aiškią ir nediskriminacinę teisinę sistemą ir būti derinami 
su atitinkamos tinklo infrastruktūros plėtojimu. 

Pasiūlymo 11 straipsnyje nustatoma, kad galutiniai vartotojai turi teisę sudaryti dinamiškos 
elektros energijos kainos sutartį, tai iš esmės sveikintina. Bundesratas nurodo, kad šioje srityje 
ši nuostata turi būti paremta SESV 194 straipsniu, šiuo atveju visiems susijusiems subjektams 
svarbu, kad teisinis pagrindas būtų patikimai išaiškintas.
Direktyvos 2 straipsnio 39 dalyje apibrėžiama regioninių operatyvinių centrų sąvoka.

Reglamento 31–44 straipsniuose pateikiamos tolesnės išsamios nuostatos dėl regioninių 
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operatyvinių centrų.  ES-Komisija nepakankamai paaiškino, kokia regioninių operatyvinių 
centrų – greta jau įsteigtų perdavimo sistemos operatorių paslaugų centrų ir koordinavimo per 
Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklą (ENTSO-E) – pridėtinė vertė 
organizaciniu požiūriu.   Be to, Bundesratas mano, kad nacionalinių įgaliojimų priimti 
sprendimus perdavimas viršregioniniam nepriklausomam organizaciniam organui yra aiškus 
nacionalinių įgaliojimų priimti sprendimus apribojimas. Ypač kritiškai reikia vertinti 
regioniniams operatyviniams centrams numatytus beveik institucinio lygio įgaliojimus teikti 
teisiškai privalomus nurodymus, pvz., susijusius su rezervo pajėgumų dydžio nustatymu, be 
to, nėra jokių su tuo susijusių teisinės apsaugos nuostatų.    Taip pat baiminamasi, kad įsteigus 
regioninius operatyvinius centrus bus sukurta dviguba struktūra, dėl to atsiras su sprendimų 
priėmimo procesu susijusių sunkumų, taigi apskritai bus neefektyvu. Todėl Bundesratas iš 
esmės atmeta siūlomą organizavimo principą. Bundesratas atkreipia dėmesį į pasiūlymo 40 
straipsnį, kuriame apibrėžiamos perdavimo sistemos operatorių užduotys. Nustatant būtinus 
sistemos operatorių atskyrimo reikalavimus užduočių delegavimo atveju nereikalingai 
apribojama veiksmų laisvė bendradarbiavimo srityje. Todėl ši nuostata neproporcinga.

Direktyvos 43 straipsnio pavadinimo klausimu Bundesratas nurodo, kad atmeta bet kokius 
šiuo metu teisiškai įmanomų atskyrimo modelių apribojimus. Tai dar kartą pabrėžtina ir 
kalbant apie aptariamo pasiūlymo dėl direktyvos 52 straipsnį.

Be to, Bundesratas dar kartą atkreipia dėmesį į jau daug kartų kritikuotą deleguotųjų aktų 
leidimo praktiką.
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