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AVIZ MOTIVAT 
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL 
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE

Subiect: Aviz motivat al Consiliului Federal al Austriei referitor la propunerea de directivă 
a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața 
internă a energiei electrice
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Consiliul Federal al Austriei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la 
propunerea de directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

E21/SB-BR/2017

AVIZ MOTIVAT

în conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din Constituția Austriei, coroborat cu articolul 6 
din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, al 
Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal, din 9 mai 2017

COM(2016)0864

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

A. Aviz motivat

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Expunere de motive

În domeniul politicii energetice a UE există o prioritate majoră, și anume așa-numitul „pachet 
privind uniunea energetică” al Comisiei Europene. Comisia Europeană a prezentat acest 
pachet la sfârșitul anului 2016 / începutul anului 2017. Acesta include un ansamblu de măsuri 
vizând domenii precum eficiența energetică, dezvoltarea și integrarea energiilor regenerabile, 
proiectarea ecologică, siguranța aprovizionării cu energie, guvernanța uniunii energetice, 
normele aplicabile pe piața energiei, rolul activ al consumatorilor și prețul energiei. Pachetul a 
fost abordat și în cadrul reuniunii miniștrilor energiei care a avut loc la 27 februarie 2017 la 
Bruxelles. Propunerile trebuie privite în ansamblu și, după primirea documentelor relevante, 
Consiliul Federal le-a analizat în decursul mai multor reuniuni. Prezentul aviz motivat se 
referă la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 
comune pentru piața internă a energiei electrice.

Obiectivul propunerii este consolidarea poziției consumatorilor de energie electrică prin 
crearea unei piețe interne a energiei care să fie axată pe nevoile consumatorilor. Trebuie să fie 
create oportunități adecvate și un cadru juridic pentru extinderea infrastructurii de încărcare 
pentru electromobilitate, iar comunitățile energetice locale ar trebui să aibă posibilitatea de a 
opera rețele comunitare autonome. Se atrage atenția în special asupra faptului că trebuie să li 
se ofere consumatorilor posibilitatea de a produce, stoca și comercializa ei înșiși energie. 
Consiliul Federal este de opinie că acest lucru este, în principiu, pozitiv. Însă aceste evoluții 
trebuie să aibă loc într-un cadru juridic clar și nediscriminatoriu și să fie însoțite de 
dezvoltarea unei infrastructuri de rețea adecvate.

La articolul 11 din propunere li se acordă clienților finali dreptul de a beneficia prin contract 
de prețuri dinamice la energie, lucru care în principiu este binevenit. Consiliul Federal atrage 
atenția asupra faptului că, în acest domeniu, dispoziția trebuie să fie acoperită de articolul 194 
din TFUE; o clarificare fundamentată a temeiului juridic este importantă pentru toate părțile 
interesate.
Articolul 2 punctul 39 definește conceptul de „centru operațional regional” (COR).
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Articolele 31-44 din directivă conțin reglementări detaliate suplimentare cu privire la COR. 
Comisia nu a explicat suficient care este valoarea adăugată organizatorică a COR față de 
societățile de servicii deja stabilite ale operatorilor de sisteme de transport și față de 
coordonarea prin intermediul Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică (ENTSO-E). În plus, Consiliul Federal consideră că transferarea 
competențelor decizionale naționale către un organism autonom supraregional constituie o 
îngrădire clară a competențelor decizionale naționale. Deosebit de critică în acest context este 
competența conferită COR de a emite dispoziții cu caracter juridic obligatoriu, competență 
similară celei deținute în mod normal de autorități, de exemplu în ceea ce privește 
dimensionarea capacităților de rezervă, pentru care, în plus, nu există dispoziții în materie de 
protecție juridică. De asemenea, există temeri că prin crearea COR-urilor vor rezulta structuri 
paralele, care în final vor duce la dificultăți la nivelul procesului decizional și, per ansamblu, 
la ineficiență. Principiul de organizare propus este, prin urmare, respins absolut de Consiliul 
Federal. Consiliul Federal atrage atenția asupra articolului 40 din propunere, în care sunt 
definite sarcinile operatorilor de sisteme de transport. Ca urmare a cerințelor de separare 
necesare dintre operatorii de rețele în cazul delegării de sarcini, libertatea de decizie în 
privința cooperărilor este inutil restricționată. Prin urmare, această dispoziție este 
disproporționată.

În ceea ce privește titlul articolului 43 din directivă, se atrage atenția asupra faptului că 
Consiliul Federal respinge orice restricționare a modelelor de separare care sunt permise în 
prezent prin lege. Acest lucru ar trebui întărit din nou, inclusiv în contextul articolului 52 din 
propunerea de directivă.

În plus, Consiliul Federal atrage din nou atenția asupra practicii de adoptare a actelor 
delegate, care a fost deja criticată în repetate rânduri.
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