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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko španielskeho parlamentu (Cortes Generales) k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

Španielsky parlament poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia 
pripojené v prílohe.

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

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 1/2017 ZMIEŠANÉHO VÝBORU PRE EURÓPSKU 
ÚNIU Z 26. APRÍLA 2017 K PORUŠENIU ZÁSADY SUBSIDIARITY NÁVRHOM 
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O VNÚTORNOM TRHU 
S ELEKTRINOU (PREPRACOVANÉ ZNENIE) (TEXT S VÝZNAMOM PRE EHP) 
[COM(2016)0861 FINAL] [COM(2016)0861 FINAL PRÍLOHA I] [COM(2016)0861 FINAL 
PRÍLOHA II] [2016/0379 (COD)] {SWD(2016)0410 FINAL ČASTI 1 AŽ 5} 
{SWD(2016)0411 FINAL} {SWD(2016)0412 FINAL ČASTI 1 A 2} {SWD(2016)0413 
FINAL}

SÚVISLOSTI

A. Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je pripojený 
k Lisabonskej zmluve z roku 2007, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, sa zaviedol 
postup kontroly národných parlamentov v súvislosti s dodržiavaním zásady subsidiarity na 
základe európskych zákonodarných iniciatív. Tento protokol sa v Španielsku zaviedol 
zákonom č. 24/2009 z 22. decembra, ktorým sa zmenil zákon č. 8/1994 z 19. mája. Právny 
základ tohto odôvodneného stanoviska tvorí najmä nový článok 3 písm. j) a nové články 5 a 6 
zákona 8/1994.

B. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrinou (prepracované znenie), návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) a návrh smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované 
znenie) Európska komisia schválila a postúpila národným parlamentom, ktoré majú osem 
týždňov na overenie súladu týchto iniciatív so zásadou subsidiarity. Táto lehota sa v prípade 
prvej iniciatívy skončí 9. mája 2017 a v prípade druhých dvoch iniciatív 17. mája 2017.

C. Predsedníctvo a hovorcovia Zmiešaného výboru pre Európsku úniu prijali 30. marca 2017 
dohodu o preskúmaní uvedených európskych legislatívnych iniciatív, pričom za 
spravodajkyňu vymenovali poslankyňu Pilar Rojovú Noguerovú a v súlade s článkom 3 
písm. j) zákona č. 8/1994 požiadali vládu o predloženie správy.

D. Vláda predložila správy, v ktorých sa preukazuje súlad obidvoch návrhov smerníc so 
zásadou subsidiarity. Vláda tiež predložila správu, podľa ktorej sú niektoré ustanovenia 
návrhu nariadenia v rozpore s touto zásadou. Takisto boli doručené listy parlamentov 
Katalánska, autonómneho spoločenstva La Rioja, Kantábrie a Baskicka, ktorými sa oznamuje, 
že o odôvodnenom stanovisku boli poskytnuté informácie, ako aj archivácia a rozhodnutie.

E. Zmiešaný výbor pre Európsku úniu na svojom zasadnutí 26. apríla
2017 prijal toto
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ODÔVODNENÉ STANOVISKO

1. Podľa článku 5 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa vykonávanie právomocí Únie „spravuje 
zásadou subsidiarity a proporcionality“. V článku 5 ods. 3 tejto zmluvy sa uvádza, že „podľa 
zásady subsidiarity koná Únia [...] len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto 
činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na 
regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“.

2. Analyzované legislatívne návrhy sa zakladajú na článku 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v ktorom sa stanovuje toto:

„2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky 
parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na 
dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Takéto opatrenia sa prijmú po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich 
energetických zdrojov, jeho voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho 
zásobovania bez toho, aby bol dotknutý článok 192 ods. 2 písm. c).“

3.

A. Návrh smernice a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre 
vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie).

Cieľom návrhu smernice, ako aj návrhu nariadenia o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrinou je prispôsobiť regulačný rámec Spoločenstva zmenám na európskych trhoch 
s elektrinou, konkrétne nárastu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, aktívnejšiemu 
zapájaniu sa odberateľov v energetickom systéme a posilneniu regionálnej spolupráce. 

Návrh vychádza z viacerých legislatívnych textov prijatých v posledných dvadsiatich rokoch 
s cieľom vytvoriť vnútorný trh s elektrinou v EÚ. Konkrétne ide o tri legislatívne balíky, 
ktoré boli prijaté v rokoch 1996 až 2009 s cieľom integrovať a liberalizovať trhy, pričom 
uvedený návrh je súčasťou balíka Komisie s názvom Čistá energia pre všetkých, v ktorom sa 
ako priority uvádzajú podpora energetickej efektívnosti, vedúce postavenie EÚ v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie úlohy spotrebiteľov.

V záujme zrozumiteľnosti a racionalizácie sa zdalo, že bude vhodné prepracovať jednotlivé 
ustanovenia a spojiť ich do jedného dokumentu – nového nariadenia.

V smernici sa stanovujú všeobecné zásady, ktoré musia jednotlivé členské štáty zaručiť, aby 
bol trh EÚ s elektrinou konkurencieschopný, orientovaný na spotrebiteľa, flexibilný 
a nediskriminačný. Návrhom sa takisto aktualizujú pravidlá týkajúce sa možných záväzkov 
vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme, ktoré môžu nariadiť členské štáty za určitých 
okolností. Smernicou sa posilňujú už existujúce práva a zavádzajú nové práva spotrebiteľov.

Koncepcia nového trhu s elektrinou, ktorej súčasťou je navrhované nariadenie o vnútornom 
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trhu s elektrinou, je vytvorená tak, aby sa reguloval už fyzicky integrovaný európsky trh 
s elektrinou, na ktorom sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov zvyšuje. Preto sa 
v súčasnosti revidujú platné pravidlá fungovania veľkoobchodných trhov a navrhuje sa 
jednotný postup v celej EÚ, v rámci ktorého sa posilňujú opatrenia regionálnej spolupráce 
a zavádzajú mechanizmy prijímania rozhodnutí na nadnárodnej úrovni.

Konštatujeme, že návrh smernice je v súlade so zásadou subsidiarity, keďže jej ciele nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov (na celoštátnej, regionálnej ani miestnej 
úrovni), ale vzhľadom na rozsah a účinky navrhovaných opatrení ich najlepšie možno 
dosiahnuť na úrovni EÚ.

Domnievame sa však, že niektoré body návrhu nariadenia nie sú v súlade so zásadou 
subsidiarity. Okrem toho, uplatňovanie týchto opatrení v Španielsku, ktoré nemá dostatočné 
prepojenie a ani zďaleka nedosahuje cieľ 10 % miery prepojenia do roku 2020, považujeme 
za neprimerané, keďže ide o opatrenia, ktoré sa odôvodňujú veľkým stupňom prepojenia 
a absenciou fyzických prekážok. Kým sa v Španielsku nedosiahne dostatočný stupeň 
prepojenia, uplatňovanie týchto opatrení na našom trhu nemožno uspokojivo odôvodniť 
a môže spôsobiť výrazné deformácie na úkor španielskych spotrebiteľov. 

Tieto opatrenia nie sú v súlade so zásadou subsidiarity:

– Obdobia zúčtovania odchýlok a obchodovanie s energiou (článok 7 odsek 4). V dôsledku 
prechodu od súčasného hodinového zúčtovania na štvrťhodinové vzniknú spotrebiteľom 
vysoké náklady, keďže bude potrebné vymeniť meracie systémy, ktoré sa montujú 
v súčasnosti, a dôjde k deformácii súčasných cenových signálov, hoci potreba a priaznivý 
vplyv tohto opatrenia nie sú dostatočne odôvodnené.

– Delegované akty budú musieť byť v plnej miere odôvodnené a vymedzené z hľadiska 
rozsahu a postupu vypracovania, keďže podľa návrhu by sa ich použitie neobmedzovalo na 
nepodstatné špecifické otázky technického charakteru, ale uplatňovali by sa nerozdielne na 
zásadné rozhodnutia v oblasti energetickej politiky (článok 31 ods. 3, článok 46 ods. 4, 
články 55, 56 ods. 1, článok 57 ods. 1 a článok 59 ods. 11), napríklad pri vypracúvaní 
sieťových predpisov.

– Usporiadanie ponukových oblastí. Článkom 13 sa Komisii udeľuje výlučná rozhodovacia 
právomoc bez toho, aby sa odôvodnilo tým, že uvedené usporiadanie sa nemôže 
uspokojivo dosiahnuť prostredníctvom členských štátov v súlade s platným postupom 
(z roku 2015 a v súčasnosti uplatňovaným), ktorý počíta s účasťou členských štátov.

– Postupné zbližovanie metodík určovania prenosových a distribučných taríf na základe 
odporúčania Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
(článok 16 odsek 9).

– Zriadenie regionálnych operačných centier (článok 32), ktoré sú novými štruktúrami so 
samostatnými rozhodovacími právomocami a ktoré by nahradili prevádzkovateľov 
prenosových sústav v určitých oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou dodávok.

– Koncipovanie kapacitných mechanizmov (článok 23). Cieľom návrhu je obmedziť 
používanie týchto mechanizmov, pričom toto opatrenie by popri odstránení maximálnych 
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a minimálnych cenových stropov mohlo zásadne poškodiť spotrebiteľov v krajinách, kde 
nie je dostatočné prepojenie.

– Kapacitné mechanizmy sa povoľujú len tam, kde sa posúdením uspokojenia dopytu na 
úrovni EÚ zistí problém s bezpečnosťou, pričom sa nezohľadňujú vnútroštátne posúdenia 
napriek tomu, že tieto posúdenia majú naďalej zásadný význam pre krajiny 
s nedostatočným prepojením. Na druhej strane, v dôsledku koncepcie mechanizmov bude 
možné využívať len tie technológie, ktorých emisie CO2 neprekročia 550 g CO2/kWh, 
pričom sa neuvádza, ako je tento prah zlučiteľný s právom členských štátov na zostavenie 
vlastného energetického mixu, ani sa neuskutočnilo posúdenie vplyvu tohto prahu na 
bezpečnosť dodávok. Napokon sa v návrhu zavádza povinnosť poskytnúť mechanizmy 
iným členským štátom, hoci toto opatrenie by bolo opodstatnené len v prípade krajín 
s dostatočnou výmennou kapacitou.

Vo všeobecnosti zastávame názor, že Komisia neodôvodnila, prečo by oblasti uvedené 
v citovaných článkoch mali byť predmetom regulácie na úrovni EÚ, a domnievame sa, že by 
sa mali regulovať na vnútroštátnej úrovni, keďže sa vzťahujú na špecifické miestne 
podmienky.

Podobne sa doteraz vyjadril nemecký parlament, ktorý vo svojom odôvodnenom stanovisku 
v rovnakom duchu vyjadril názor, že zásada subsidiarity nie je dodržaná, pokiaľ ide 
o delegované akty, ponukové oblasti a regionálne operačné centrá.

B. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie (prepracované znenie).

V návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania obnoviteľných 
zdrojov energie sa rámec obnoviteľných zdrojov energie, ktorý schválila Európska rada 
v októbri 2014, prispôsobuje cieľom v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 – minimálne 
27 % konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ. Komisia uznáva, že 
sa snaží zaujať vedúce postavenie vo svete v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Stanovilo 
sa týchto šesť oblastí činnosti:

1. Vytvorenie rámca, ktorý umožní rozšírenie obnoviteľných zdrojov v prípade elektrickej 
energie s cieľom dosiahnuť, aby v roku 2030 polovica elektrickej energie v Európe 
pochádzala z obnoviteľných zdrojov.

2. Posilnenie obnoviteľných zdrojov energie v odvetví vykurovania a chladenia, ktoré tvoria 
50 % celkového dopytu po energii v Európe.

3. Udržateľná dekarbonizácia odvetvia dopravy (94 % dopravy stále závisí od ropy).

4. Posilnenie práv a informovanosti spotrebiteľov.

5. Posilnenie kritérií udržateľnosti. Vychádza sa zo záväzku Komisie zachovať udržateľnosť 
biomasy, ktorá sa používa na výrobu energie.

6. Opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že záväzný cieľ na úrovni EÚ bude v prípade absencie 
záväzných vnútroštátnych cieľov kolektívne splnený včas.
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Pokiaľ ide o súlad tohto návrhu so zásadou subsidiarity, ciele tohto návrhu nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov (na celoštátnej, regionálnej ani miestnej 
úrovni), ale vzhľadom na rozsah a/alebo účinky navrhovaných opatrení ich najlepšie možno 
dosiahnuť na úrovni EÚ. 

Bol by však vhodné, keby konečný schválený návrh umožnil lepšie zohľadnenie špecifík 
členských štátov, a to najmä so zreteľom na skutočnú mieru prepojenia každého členského 
štátu.

ZÁVER

Zmiešaný výbor pre Európsku úniu na základe uvedených dôvodov dospel k záveru, že 
v prípade odsekov uvedených v odôvodnení 3 návrh nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v platnej Zmluve o Európskej únii.
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