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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje španskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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

Španski parlament je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal 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

OBRAZLOŽENO MNENJE 1/2017 SKUPNEGA ODBORA ZA EVROPSKO UNIJO Z 
DNE 26. APRILA 2017 O KRŠITVI NAČELA SUBSIDIARNOSTI S PREDLOGOM 
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O NOTRANJEM TRGU 
ELEKTRIČNE ENERGIJE (PRENOVA) (BESEDILO VELJA ZA EGP) [COM(2016)0861] 
[COM(2016)0861 PRILOGA I] [COM(2016)0861 PRILOGA II] [2016/0379 (COD)] 
{SWD(2016)0410 DELI OD 1 DO 5} {SWD(2016)0411} {SWD(2016)0412 DELA 1 IN 2} 
{SWD (2016)0413}

OZADJE

A. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Lizbonski pogodbi 
iz leta 2007 in velja od 1. decembra 2009, določa postopek, po katerem lahko nacionalni 
parlamenti nadzorujejo, ali se v evropskih zakonodajnih pobudah upošteva načelo 
subsidiarnosti. Ta protokol je Španija uvedla z zakonom št. 24/2009 z dne 22. decembra 2009, 
ki spreminja zakon št. 8/1994 z dne 19. maja 1994. Zlasti novi členi 3 j), 5 in 6 zakona 
št. 8/1994 so pravna podlaga za to obrazloženo mnenje.

B. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg z 
električno energijo (prenovitev), predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem 
trgu z električno energijo (prenovitev) in predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) je Evropska komisija odobrila 
in posredovala nacionalnim parlamentom, ki imajo osem tednov časa, torej do 9. maja 2017 
za prvi predlog in do 17. maja 2017 za preostala dva, da preverijo njihovo subsidiarnost.

C. Predsedstvo in predstavniki mešanega odbora za Evropsko unijo so 30. marca 2017 
sklenili, da bodo pregledali omenjene evropske zakonodajne pobude, za poročevalko je bila 
imenovana poslanka Pilar Rojo Noguera, vlado pa so pozvali k oblikovanju poročila iz člena 
3(j) zakona 8/1994.

D. Vlada je v svojih poročilih ugotovila skladnost predlogov direktive z načelom 
subsidiarnosti. V poročilu o predlogu uredbe pa je ugotovila, da to načelo v nekaterih delih 
predloga ni v celoti upoštevano. Parlamenti avtonomnih pokrajin Katalonije, La Rioje, 
Kantabrije in Baskije so sporočili, da so z obrazloženim mnenjem seznanjeni, da so ga 
arhivirali ali da o njem nimajo mnenja.

E. Mešani odbor za Evropsko unijo je na seji 26. aprila 2017 sprejel
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OBRAZLOŽENO MNENJE

1. Člen 5.1 Pogodbe o Evropski uniji določa, da „za izvajanje pristojnosti Unije veljata načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti“. V skladu s členom 5.3 Pogodbe in „z načelom 
subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor 
države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije“.

2. Preučeni zakonodajni predlogi temeljijo na členu 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki določa:

«2. Brez poseganja v uporabo drugih določb Pogodb Evropski parlament in Svet po rednem 
zakonodajnem postopku določita ukrepe, potrebne za doseganje ciljev iz odstavka 1. Takšni 
ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in z Odborom regij.

Ukrepi ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo pogoje za izkoriščanje svojih 
energetskih virov, na izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove 
oskrbe z energijo, ne glede na člen 192(2)(c).

3.

A. Predlog direktive in uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji 
trg električne energije (prenovitev).

Namen predlagane direktive in uredbe o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo 
je prilagoditev skupnega regulativnega okvira spremembam na evropskih trgih z električno 
energijo, konkretno povečani proizvodnji energije iz obnovljivih virov, bolj dejavnemu 
vključevanju uporabnikov v energetski sistem ter okrepitvi regionalnega sodelovanja. 

Predlog upošteva izkušnje z različnimi predpisi, sprejetimi v zadnjih dveh desetletjih z 
namenom oblikovanja notranjega trga z električno energijo v EU, in sicer tri zakonodajne 
svežnje, sprejete med letoma 1996 in 2009, katerih cilj je bila integracija in liberalizacija 
trgov, konkretno pa se osredotoča na sveženj Komisije o čisti energiji za vse, katerega 
prednostne naloge so spodbujanje energetske učinkovitosti, vodilnega položaja EU na 
področju obnovljivih virov energije ter večje vloge potrošnikov.

Zaradi jasnosti in racionalizacije bi bilo primerno obstoječe določbe prenoviti in jih združiti v 
enotnem besedilu v novi uredbi.

Direktiva določa splošna načela, ki jih morajo države članice zagotoviti, da zagotovili, da bo 
trg električne energije v EU konkurenčen, usmerjen k potrošnikom, prilagodljiv in 
nediskriminatoren. Prav tako posodablja pravila o morebitnih obveznostih opravljanja javne 
službe, ki jih v določenih okoliščinah lahko določijo države članice. Direktiva krepi prej 
obstoječe pravice in uvaja nove pravice potrošnikov.

Po drugi strani pa je nova zasnova trga z električno energijo, katere del je predlagana uredba o 
notranjem trgu z električno energijo, namenjena ureditvi evropskega trga z električno 
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energijo, ki je že fizično povezan in ima vse večji delež obnovljivih virov energije. Zato je 
treba pregledati trenutna pravila za delovanje veleprodajnih trgov, predlagano pa je tudi 
usklajeno ravnanje v vsej EU, da bi okrepili ukrepe za regionalno sodelovanje in vzpostavili 
mehanizme odločanja na nadnacionalni ravni.

Menimo, da je predlog direktive skladen z načelom subsidiarnosti, saj države članice njegovih 
ciljev ne morejo zadovoljivo doseči (na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni), temveč se 
zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.

Menimo pa, da predlagana uredba v nekaterih točkah ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 
Izvajanje teh ukrepov v Španiji, ki je država brez zadostne medsebojne povezanosti in je še 
daleč od cilja 10 % povezanosti do leta 2020, se zdi nesorazmerno, saj so ti ukrepi upravičeni 
z visoko stopnjo medsebojne povezanosti in odsotnostjo fizičnih ovir. Dokler Španija ne bo 
imela zadostne medsebojne povezanosti, izvajanje teh ukrepov na našem trgu ni utemeljeno in 
lahko povzroči obsežno izkrivljanje konkurence v škodo španskih potrošnikov. 

Ukrepi, ki ne spoštujejo načela subsidiarnosti:

– Obdobja za bilančni obračun in energetska pogajanja (člen 7(4)). Razdelitev sedanjega 
referenčnega obdobja na štiri dele pomeni zelo visoke stroške za potrošnika, saj bi bilo 
treba nadomestiti sisteme, ki se trenutno nameščajo, prišlo pa bi tudi do izkrivljanja 
sedanjih cenovnih signalov, medtem ko nujnost in pozitivni učinki tega ukrepa niso dovolj 
utemeljeni.

– Delegirane akte, ki morajo biti v celoti utemeljeni in omejeni, kar zadeva področje uporabe 
in postopek priprave, saj v skladu s predlogom njihova uporaba ne bi bila omejena na 
posebna nebistvena tehnična vprašanja, vendar bi se nediskriminatorno uporabljala za 
temeljne odločitve na področju energetske politike (členi 31(3), 46(4), 55, 56(1), 57(1) in 
59(11)), na primer za oblikovanje kodeksov omrežja.

– Konfiguracija trgovalnih območij: člen 13 določa, da se Komisiji dodeli izključna 
pristojnost, da o tem odloča, ne da bi morala obrazložiti, zakaj se države članice ne morejo 
same na zadovoljiv način dogovoriti o določeni konfiguraciji v skladu s trenutno veljavnim 
postopkom (sprejet leta 2015 in se trenutno izvaja), ki predvideva sodelovanje držav 
članic.

– Postopna konvergenca metod določanja tarif za prenos in distribucijo na priporočilo 
agende evropskih regulatorjev (ACER) (člen 16(9)).

– Oblikovanje regionalnih operativnih središč (člen 32), ki so nove strukture z avtonomnimi 
pristojnostmi odločanja in bi v nekaterih zadevah, ki se nanašajo na varnost oskrbe,
nadomestila operaterje prenosnega sistema.

– Ureditev mehanizmov zmogljivosti (člen 23). Namen predloga je omejiti uporabo teh 
mehanizmov, ta ukrep pa bi skupaj z odpravo omejitve najvišjih cen in najnižjih cen lahko 
povzroči bistveno škodo potrošnikom v državah, ki nimajo zadostne medsebojne 
povezanosti.

– Mehanizmi zmogljivosti so dovoljeni le, kadar je pri oceni pokritosti povpraševanja na 
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evropski ravni odkrita varnostna težava, nacionalne ocene pa niso veljavne, čeprav se te 
ocene vedno znova izkažejo koristne za države z nizko stopnjo medsebojne povezanosti. 
Po drugi strani bo zasnova mehanizmov omogočala le tehnologije, katerih emisije CO2 so 
nižje od 550 gC02/kWh, brez obrazložitve, na kakšen način je ta prag skladen s pravico 
držav članic, da same določijo svojo energetsko mešanico, in brez ocene učinka tega praga 
na zanesljivost oskrbe. Predlog zavezuje k odprtju mehanizmov drugim državam članicam, 
čeprav bi bil ta ukrep upravičen le za države z zadostno zmogljivostjo izmenjave.

Na splošno menimo, da Komisija ni pojasnila, zakaj je treba vprašanja iz navedenih členov 
urejati na ravni EU, in da jih je treba urejati na nacionalni ravni, saj se nanašajo na posebne 
lokalne pogoje.

Poleg tega nemški parlament, ki je izdal obrazloženo mnenje o isti temi, meni, da predlog ne 
spoštuje načela subsidiarnosti v zvezi z delegiranimi akti, trgovalnimi območji in 
regionalnimi operativnimi središči.

B. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (prenovitev)

Predlog direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov prilagaja okvir 
obnovljivih virov energije ciljem za leto 2030 na področju podnebja in energije, ki jih je 
oktobra 2014 sprejel Evropski svet – najmanj 27 % energije iz obnovljivih virov na ravni EU. 
Komisija priznava, da želi biti vodilni akter na področju obnovljivih virov energije na 
svetovni ravni. Določi se šest področij ukrepanja:

1. vzpostavitev okvira, ki bi podjetjem omogočil uporabo energije iz obnovljivih virov v
sektorju električne energije, s ciljem, da bi do leta 2030 polovica evropske električne 
energije izhajala iz obnovljivih virov;

2. povečanje uporabe obnovljivih virov energije v sektorju ogrevanja in hlajenja, ki 
predstavlja 50 % skupne porabe energije v Evropi;

3. trajnostno razogljičenje prometnega sektorja (še vedno je 94 % prometa odvisnih od nafte);

4. krepitev pravic potrošnikov in informacij;

5. krepitev trajnostnih meril; na podlagi zaveze Komisije, da bo biomasa, uporabljena za 
energijo, trajnostna.

6. sprejeti so ukrepi za zagotovitev pravočasnega skupnega izvajanja zavezujočega cilja na 
ravni EU v primeru, da ni zavezujočih nacionalnih ciljev.

V zvezi s skladnostjo tega predloga z načelom subsidiarnosti je treba poudariti, da države 
članice njegovih ciljev ne morejo zadovoljivo doseči (na nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni) in jih je zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov mogoče bolje doseči na ravni 
EU. 

Vendar se zdi, da bi moral končni sprejeti predlog omogočati boljše upoštevanje posebnosti 
držav članic, zlasti ob upoštevanju učinkovite stopnje medsebojnih povezav v vsaki državi 



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

SL

članici.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Mešani odbor za Evropsko unijo iz navedenih razlogov meni, da predlog uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) v zvezi z odstavki iz 
točke 3 tega mnenja ni v skladu z načelom subsidiarnosti, kot ga opredeljuje veljavna 
Pogodba o Evropski uniji.
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