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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg električne energije
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v osmih tednih od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega akta 
predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje z 
razlogi, zaradi katerih ocenjujejo, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Avstrijski zvezni svet je o navedenem predlogu direktive dal obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

E21/SB-BR/2017

OBRAZLOŽENO MNENJE

odbora avstrijskega zveznega sveta za evropske zadeve z dne 9. maja 2017 v skladu s prvim 
odstavkom točke g člena 23 avstrijskega zveznega ustavnega zakona v povezavi s členom 6 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

COM(2016)0864

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg električne 
energije (prenovitev) (Besedilo velja za EGP)

A. Obrazloženo mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Največja prednostna naloga na področju energijske politike EU je t. i. sveženj za energetsko 
unijo, ki ga je Evropska komisija predložila konec leta 2016 oziroma začetek leta 2017. 
Sveženj vsebuje sklop ukrepov na področju energijske učinkovitosti, širitve in vključevanja 
obnovljivih virov energije, okoljsko primerne zasnove, zanesljive oskrbe z električno 
energijo, upravljanja energetske unije, pravil za energetski trg, aktivne vloge odjemalcev in 
cen energije. Sveženj so obravnavali tudi ministri za energijo na srečanju 27. februarja 2017 v 
Bruslju. Predloge je treba videti kot celoto, zvezni svet pa jih je po prejetju obravnaval na več 
zasedanjih. To obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta se nanaša na predlog 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg električne 
energije.

Cilj predloga je okrepiti položaj odjemalcev električne energije z vzpostavitvijo notranjega 
trga električne energije, ki je osredinjen na odjemalce. Postavil naj bi dobre možnosti in 
pravni okvir za izgradnjo mreže polnilnih postaj za elektromobilnost, pri čemer naj bi tudi 
lokalne energetske skupnosti imele možnost upravljati avtonomna omrežja skupnosti. Zlasti je 
opozorjeno na zagotavljanje možnosti odjemalcem, da sami proizvajajo, shranjujejo in 
prodajajo električno energijo. Zvezni svet meni, da je treba to oceniti kot pozitivno. Toda ta 
razvoj mora temeljiti na jasni in nediskriminatorni pravni podlagi in spremljati izgradnjo 
ustrezne infrastrukture omrežij.

V členu 11 predloga je določeno, da ima vsak končni odjemalec na zahtevo pravico, da sklene 
pogodbo z dinamičnimi cenami električne energije, kar je načeloma treba pozdraviti. Zvezni 
svet opozarja, da je treba to določbo utemeljiti s členom 194 PDEU, saj je ustrezna pravna 
podlaga za vse strani zelo pomembna.
V členu 2(39) direktive je opredeljen regionalni operativni center.

V členih od 31 do 44 so regionalni operativni centri podrobneje opredeljeni. Evropska 
komisija ni zadostno pojasnila organizacijske dodane vrednosti regionalnih operativnih 
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centrov, poleg že uveljavljenih storitvenih podjetij operaterjev prenosnih sistemov in 
usklajevanja prek Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov. Zvezni svet prav tako 
meni, da je prenos pristojnosti odločanja z nacionalnih na nadregionalni avtonomni 
organizacijski organ jasna omejitev nacionalnih pristojnosti odločanja. Zlasti kritična pri tem 
je pristojnost regionalnih operativnih centrov za izdajo pravno veljavnih odredb, ki je 
primerljiva s pooblastili uradnih organov, na primer glede velikosti rezerve, kjer pa manjka 
vsakršna ureditev glede pravnega varstva. Obstaja tudi bojazen, da bo z ustanovitvijo 
regionalnih operativnih centrov nastala dvojna struktura, ki bo privedla do težav pri 
sprejemanju končnih odločitev in tako do manjše učinkovitosti. Zvezni svet zato odločno 
zavrača predlagani organizacijski pristop. Prav tako opozarja na člen 40 predloga, v katerem 
so opredeljene naloge operaterjev prenosnih sistemov. Zaradi naloženih zahtev glede 
ločevanja med omrežnimi operaterji v primeru prenosa pooblastil se po nepotrebnem omejuje 
možnost odločanja o sodelovanju. Ta določba je zato nesorazmerna.

V zvezi s poimenovanjem člena 43 uredbe je treba opozoriti, da zvezni svet zavrača vsakršno 
omejitev pravno dovoljenih modelov ločevanja. To bi morali prav tako okrepiti v povezavi s 
členom 52 predloga direktive.

Zvezni svet poleg tega ponovno opozarja na že večkrat kritizirano prakso sprejemanja 
delegiranih aktov.
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