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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko španělského parlamentu k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko španělského parlamentu týkající se výše 
uvedeného návrhu nařízení.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 1/2017 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO EVROPSKOU 
UNII ZE DNE 26. DUBNA 2017 K PORUŠENÍ ZÁSADY SUBSIDIARITY ZE STRANY 
NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O VNITŘNÍM TRHU S 
ELEKTŘINOU (PŘEPRACOVANÉ ZNĚNÍ) (TEXT S VÝZNAMEM PRO EHP) [COM 
(2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL PŘÍLOHA I] [COM (2016) 861 FINAL 
PŘÍLOHA II] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL ČÁSTI 1 AŽ 5} {SWD 
(2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL ČÁSTI 1 A 2} {SWD (2016) 413 FINAL}

SOUVISLOSTI

A. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je přílohou Lisabonské 
smlouvy z roku 2007 a který vstoupil v platnost dne 1. prosince 2009, stanovil postup, jímž 
mají vnitrostátní parlamenty kontrolovat, zda je v evropských legislativních iniciativách 
dodržována zásada subsidiarity. Uvedený protokol byl ve Španělsku proveden zákonem 
24/2009 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění zákon 8/1994 ze dne 19. května 1994. 
Právním základem tohoto odůvodněného stanoviska jsou zejména nově zavedené písm. j) 
čl. 3 a nové články 5 a 6 zákona č. 8/1994.

B. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou (přepracované znění), návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním 
trhu s elektřinou (přepracované znění) a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) byly schváleny 
Evropskou komisí a postoupeny vnitrostátním parlamentům, které mohou ve lhůtě osmi týdnů 
provést analýzu subsidiarity iniciativ. Tato lhůta končí dne 9. května 2017 pro první z nich a 
dne 17. května 2017 pro druhý a třetí návrh.

C. Předsednictvo a mluvčí Smíšeného výboru pro Evropskou unii přijali dne 30. března 2017 
dohodu, podle níž má být provedena analýza uvedených evropských legislativních iniciativ, 
přičemž zpravodajkou byla jmenována poslankyně Pilar Rojo Noguera, a požádali vládu 
o vypracování zprávy podle čl. 3 písm. j) zákona 8/1994.

D. Byly přijaty zprávy vlády, v nichž se uvádí, že oba dva návrhy směrnic jsou v souladu se 
zásadou subsidiarity. Byla přijata rovněž zpráva vlády, v nichž se uvádí, že určitá ustanovení 
návrhu nařízení uvedenou zásadu porušují. Byly obdrženy také písemné dokumenty 
parlamentů autonomních společenství Katalánsko, La Rioja, Kantábrie a Baskicko, které 
uvádějí vzetí na vědomí, archivaci nebo absenci odůvodněného stanoviska.

E. Smíšený výbor pro Evropskou unii přijal na svém zasedání konaném dne 26. dubna
2017 toto
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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

1. Čl. 5 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že „výkon […] pravomocí [Unie] se řídí 
zásadami subsidiarity a proporcionality“, a v souladu s čl. 5 odst. 3 této smlouvy „podle 
zásady subsidiarity jedná Unie […] pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti 
nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale 
spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie“.

2. Legislativní návrhy, které jsou předmětem přezkumu, se opírají o čl. 194 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v němž se stanoví toto:

„2. Aniž je dotčeno použití jiných ustanovení Smluv, přijmou Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření se přijmou po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů.

Nedotýkají se práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých energetických 
zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování 
energií, aniž je dotčen čl. 192 odst. 2 písm. c).“

3.

A. Návrh směrnice a nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění).

Návrh směrnice spolu s návrhem nařízení o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
usiluje o přizpůsobení regulačního rámce Společenství změnám na evropských trzích s 
elektřinou, konkrétně zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, aktivnější účasti 
uživatelů na energetickém systému a posílení regionální spolupráce. 

Návrhu předcházely různé legislativní texty přijaté v posledních dvou desetiletích s cílem 
vytvořit v EU vnitřní trh s elektřinou – konkrétně jde o tři legislativní balíčky schválené v 
letech 1996 až 2009 za účelem integrace a liberalizace trhů –, přičemž uvedený návrh 
konkrétně spadá do balíčku Komise nazvaného Čistá energie pro všechny, jehož prioritou je 
podpořit energetickou účinnost a vedoucí postavení EU v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a posílit úlohu spotřebitelů.

V zájmu jasnosti a racionalizace se zdálo být vhodné přistoupit k přepracování různých 
ustanovení a sloučit je v jediný dokument, v nové nařízení.

Směrnice stanoví obecné zásady, totiž že je členský stát povinen zajistit, aby byl trh s 
elektřinou EU konkurenceschopný, zaměřený na odběratele, flexibilní a nediskriminační. 
Aktualizuje také pravidla týkající se možných povinností veřejné služby, které mohou členské 
státy za určitých okolností uložit. Směrnice posiluje již existující práva a zavádí nová práva 
spotřebitelů.

Projekt nového trhu s elektřinou, jehož je návrh nařízení o vnitřním trhu s elektřinou součástí, 
má sloužit k regulaci evropského trhu s elektřinou, který je již fyzicky integrován a jehož 



PE604.705v01-00 4/6 NP\1125785CS.docx

CS

procento energie z obnovitelných zdrojů roste. Proto se přezkoumávají stávající pravidla 
fungování velkoobchodních trhů a navrhuje se harmonizované jednání v celé EU, které posílí 
opatření týkající se regionální spolupráce a ustaví mechanismy přijímání rozhodnutí na 
nadnárodní úrovni.

Má se za to, že návrh směrnice je v souladu se zásadou subsidiarity, neboť jeho cílů nemůže
být dosaženo uspokojivě členskými státy (ani na ústřední, regionální či místní úrovni), ale 
spíše jich z důvodu rozsahu a/nebo účinků navrhované činnosti může být dosaženo na úrovni 
EU.

V určitých bodech nařízení se však má za to, že v návrhu není dodržena zásada subsidiarity. 
Kromě toho se uplatňování těchto opatření v případě Španělska, které je zemí, jež nemá 
dostatečné propojení a zdaleka nedosahuje cíle realizovat do roku 2020 propojení ve výši 10 
%, považuje za nepřiměřené, neboť jde o opatření, která jsou odůvodněna vysokým stupněm 
propojení a absencí fyzických překážek. Dokud Španělsko nebude mít k dispozici dostatečnou 
míru propojení, uplatňování těchto opatření na náš trh není dostatečně odůvodněné a může 
vést k velkým zkreslením ke škodě španělských spotřebitelů. 

Zásada subsidiarity není dodržena u následujících opatření:

– intervaly zúčtování odchylek a obchodování s energií (čl. 7 odst. 4). Přechod ze 
současného hodinového intervalu na intervaly čtvrthodinové s sebou nese vysoké náklady 
pro spotřebitele z důvodu nezbytnosti nahradit měřicí systémy, jež se v současnosti 
instalují, a kvůli zkreslení cenového signálu, který se nyní ustavuje, aniž by byla 
dostatečně odůvodněna nutnost a pozitivní dopad tohoto opatření.

– Akty v přenesené pravomoci, které musí být plně odůvodněny a vymezeny, pokud jde o 
jejich dosah a postup vypracování, neboť podle návrhu by se nepoužily pouze v případě 
jiných než podstatných konkrétních technických otázek, ale uplatnily by se bez rozdílu na 
základní rozhodnutí energetické politiky (čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, článek 55, čl. 56 
odst. 1, čl. 57 odst. 1 a čl. 59 odst. 11), jako je například ustavení kodexů sítě.

– Konfigurace nabídkových zón: článek 13 znamená, že Komisi bude udělena výlučná 
pravomoc rozhodovat, aniž by bylo odůvodněno, že tuto konfiguraci nelze uspokojivě 
vyřešit prostřednictvím členských států v souladu s postupem, který je v současnosti platný 
(byl schválen v roce 2015 a je ve fázi uplatňování) a jenž počítá s účastí členských států.

– Postupné sbližování metodik výpočtu sazeb za přenos a distribuci na základě doporučení 
evropské agendy regulačních orgánů (ACER) (čl. 16 odst. 9).

– Zřízení regionálních operačních středisek (článek 32), což jsou nové struktury s 
nezávislými rozhodovacími pravomocemi, jež by nahradily provozovatele přenosové 
soustavy v určitých otázkách spojených s bezpečností dodávek.

– Koncepce kapacitních mechanismů (článek 23). Návrh se snaží omezit využívání těchto 
mechanismů a toto opatření by spolu s rušením maximálních cenových stropů a 
minimálních cen mohlo znamenat vážné škody pro spotřebitele ze zemí, jež nemají 
dostatečné propojení.
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– Kapacitní mechanismy jsou povoleny pouze tam, kde hodnocení pokrytí poptávky 
provedené na evropské úrovni zjistí problém týkající se bezpečnosti, aniž by byla platná 
vnitrostátní hodnocení, přestože jsou tato hodnocení nadále zásadní pro země s 
nedostatečným propojením. Na druhé straně návrh mechanismů bude moci připustit pouze 
technologie, jejichž emise CO2 jsou nižší, než je maximální hodnota 550 g CO2/kWh, aniž 
by bylo odůvodněno, jak je stanovení této prahové hodnoty v souladu s právem členských 
států na stanovení své skladby zdrojů energie a aniž by byla provedena analýza dopadu této 
prahové hodnoty na bezpečnost dodávek. Návrh stanoví povinnost zpřístupnit mechanismy 
ostatním členským státům, ačkoli toto opatření by bylo odůvodněno pouze pro země s 
dostatečnou kapacitou výměny.

Obecně se má za to, že Komise neodůvodnila, proč musí být otázky obsažené v uvedených 
článcích regulovány na úrovni EU, a že tyto otázky musí být regulovány na vnitrostátní 
úrovni, neboť se týkají zvláštních místních podmínek.

Ve stejném smyslu se dosud vyjádřil německý parlament, který vydal odůvodněné stanovisko 
v tomtéž duchu, přičemž se domnívá, že není dodržena zásada subsidiarity, pokud jde o akty v 
přenesené pravomoci, nabídkové zóny a regionální operační střediska.

B. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

Návrh směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů přizpůsobuje rámec pro energie z 
obnovitelných zdrojů cílům, kterých má být do roku 2030 dosaženo v oblasti klimatu a 
energie a na nichž se usnesla Evropská rada v říjnu 2014 – nejméně 27 % celkové konečné 
spotřeby obnovitelné energie na úrovni EU. Komise uznává, že se snaží stát se vedoucím 
průmyslovým subjektem v oblasti obnovitelných zdrojů na světové úrovni. Stanoví se šest 
oblastí pro přijetí opatření:

1. vytvoření rámce, který umožní rozvoj obnovitelných zdrojů v odvětví elektřiny s cílem 
dosáhnout toho, aby v roce 2030 polovina elektřiny v Evropě pocházela z obnovitelných 
zdrojů.

2. Posílení obnovitelných zdrojů v odvětvích vytápění a chlazení, které představují 50 % 
celkové poptávky po energii v Evropě.

3. Dekarbonizace odvětví dopravy provedená udržitelným způsobem (94 % dopravy stále 
závisí na ropě).

4. Posílení práv spotřebitelů a informací jim určených.

5. Posílení kritérií udržitelnosti. Vychází se ze závazku Komise, že biomasa využívaná k 
tvorbě energie musí být udržitelná.

6. V případě, že chybí povinné vnitrostátní cíle, stanoví se opatření pro včasné zajištění 
kolektivního splnění závazného cíle na úrovni EU.

Pokud jde o soulad tohoto návrhu se zásadou subsidiarity, je třeba konstatovat, že cílů 
navrhované činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy (ani na ústřední, 
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regionální či místní úrovni), ale spíše jich z důvodu jejího rozsahu a/nebo účinků může být 
dosaženo na úrovni EU. 

Zdá se však vhodné, aby konečný návrh, který se schválí, umožnil lepší přizpůsobení 
specifikům členských států, zejména s ohledem na skutečnou úroveň propojení jednotlivých 
členských států.

ZÁVĚR

Z výše uvedených důvodů má Smíšený výbor pro Evropskou unii za to, že pokud jde o 
ustanovení uvedená ve třetím bodě, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním 
trhu s elektřinou (přepracované znění) není v souladu se zásadou subsidiarity podle platné 
Smlouvy o Evropské unii.
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