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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko rakúskej Spolkovej rady k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Rakúska Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 
pripojené v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.



PE604.702v01-00 2/3 NP\1125779SK.docx

SK

PRÍLOHA

E21/SB-BR/2017

ODÔVODNENÉ STANOVISKO

podľa článku 23g ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložené výborom pre EÚ Spolkovej 
rady 9. mája 2017

COM(2016) 864 final

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou (prepracované znenie) (text s významom pre EHP)

A. Odôvodnené stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

V oblasti energetickej politiky EÚ je veľká priorita, ktorou je tzv. balík pre energetickú úniu, 
ktorý predložila Európska komisia. Európska komisia tento balík predložila koncom roka 
2016/začiatkom roka 2017. Balík obsahuje súbor opatrení, ktorý zahŕňa tieto oblasti: 
energetická účinnosť, rozvoj a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov, ekodizajn, 
bezpečnosť dodávok elektriny, riadenie energetickej únie (správa), pravidlá trhu s energiou, 
aktívna úloha spotrebiteľov, ako aj ceny energií. O balíku rokovali na svojom zasadnutí 27. 
februára 2017 v Bruseli aj ministri pre energetiku. Návrhy treba vnímať ako celok. Spolková 
rada o podkladoch po ich predložení rokovala na viacerých schôdzach. Toto odôvodnené 
stanovisko sa vzťahuje na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou

Cieľom tohto dokumentu je posilniť postavenie odberateľov elektriny vytvorením vnútorného 
trhu s elektrinou orientovaného na spotrebiteľa. Mali by sa vytvoriť dobré možnosti a právne 
rámcové podmienky na rozšírenie infraštruktúry na nabíjanie elektrických vozidiel v rámci 
elektromobility a aj miestne energetické spoločenstvá by mali byť schopné prevádzkovať 
samostatné siete. Obzvlášť sa poukazuje na to, aby sa spotrebiteľom umožnilo vyrábať, 
skladovať a predávať elektrickú energiu. Spolková rada to v zásade hodnotí pozitívne. Tento 
vývoj sa však musí opierať o jasný právny rámec bez diskriminácie a musí sa diať v súlade s 
výstavbou primeranej infraštruktúry siete.

V článku 11 návrhu sa zaručuje právo konečného spotrebiteľa získať v zmluve dynamické 
tarify za elektrickú energiu, čo v podstate vítame. Spolková rada poukazuje na to, že takéto 
ustanovenie musí spadať pod článok 194 ZFEÚ a pre všetky zúčastnené strany je dôležité 
informované objasnenie právneho základu.
Článok 2 ods. 39 smernice definuje pojem „regionálne operačné centrá“ (ROC).

Články 31–44 nariadenia obsahujú ďalšie podrobné predpisy o ROC. Európska komisia 
dostatočne neobjasnila organizačnú pridanú hodnotu ROC, ktorá doplní už zavedené servisné 
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spoločnosti prevádzkovateľov prenosovej sústavy a koordináciu prostredníctvom Európskej 
siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E). Okrem toho pokladá 
Spolková rada presun vnútroštátnych rozhodovacích právomocí na nadregionálny autonómny 
organizačný orgán za jasné obmedzenie vnútroštátnych rozhodovacích právomocí. Obzvlášť 
kriticky hodnotíme plánované kvázi úradné právomoci ROC so záväzným právnym 
charakterom, napríklad pokiaľ ide o stanovenie rezervnej kapacity, pre ktoré zatiaľ chýbajú 
akékoľvek pravidlá právnej ochrany. Okrem toho existujú obavy, že zriadením ROC sa 
vytvoria dvojité štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku povedú k ťažkostiam v rozhodovacom 
procese a tým aj k neefektívnosti. Navrhovanú organizačnú zásadu preto Spolková rada rázne 
odmieta. Spolková rada odkazuje na článok 40 návrhu, v ktorom sa definujú úlohy 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Nevyhnutné požiadavky na oddelenie medzi 
prevádzkovateľmi siete pre prípad delegovania úloh zbytočne obmedzujú priestor na 
rozhodovanie pri spolupráci. Toto ustanovenie preto nie je proporcionálne.

V súvislosti s článkom 43 smernice poukazujeme na to, že Spolková rada odmieta akékoľvek 
obmedzovanie modelov oddeľovania, ktoré sú v súčasnosti právne možné. Tie by mali byť 
opäť posilnené aj v súvislosti s článkom 52 predmetného návrhu smernice.

Okrem toho Spolková rada opäť poukazuje na viackrát kritizovanú prax vydávania 
delegovaných aktov.
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