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Výbor pre právne veci 
 

3.7.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Maďarského parlamentu k návrhu smernice 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. 

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Maďarského parlamentu k uvedenému návrhu 

smernice. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Výbor parlamentu pre európske záležitosti 

 

 

Pán László Kövér 

predseda Maďarského parlamentu 

 

Vážený pán predseda, 

 

Výbor parlamentu pre európske záležitosti predkladá na základe § 142 ods. 2 rozhodnutia 

Maďarského parlamentu č. 10/2014 (zo dňa 24. februára) o niektorých ustanoveniach 

rokovacieho poriadku v súvislosti s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], 

ako aj v súvislosti s návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016) 864; 

2016/0380(COD)] správu o vzniku podmienok pre prijatie odôvodneného stanoviska. 

 

 

V Budapešti dňa 18. apríla 2017 

 

Dr. Richárd Hörcsik 

predseda výboru 
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Výbor parlamentu pre európske záležitosti 

 

z vlastnej iniciatívy výboru 

 

Správa 

 

o vzniku podmienok pre prijatie odôvodneného stanoviska v súvislosti s návrhom 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 

(prepracované znenie) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], ako aj v súvislosti s návrhom 

smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)] 

 

 

Spravodajca: Dr. Richárd Hörcsik 

predseda 

 

V Budapešti dňa 18. apríla 2017 
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1. Súvislosti právnej úpravy prieskumu zásady subsidiarity 

V rámci zásady subsidiarity sa stanovuje, že rozhodnutia sa musia prijímať vždy na čo 

najnižšej úrovni. 

Podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“)1 je plánované opatrenie Únie 

v súlade so zásadou subsidiarity v prípade, ak nemôže byť uskutočnené na úrovni členských 

štátov, alebo ak je možné dosiahnuť stanovený cieľ lepšie a účinnejšie opatrením na úrovni 

Únie a pokiaľ opatrenie na úrovni Únie vytvára pridanú hodnotu. 

Národné parlamenty členských štátov EÚ sú podľa protokolu č. 2 pripojeného k Lisabonskej 

zmluve2 v súvislosti s návrhmi právnych predpisov Európskej únie oprávnené preskúmavať 

zákonom upravené uplatňovanie zásady subsidiarity. Ak daná komora parlamentu konštatuje, 

že došlo k porušeniu zásady, môže do ôsmich týždňov od vyhlásenia návrhu právneho 

predpisu zaslať odôvodnené stanovisko predkladateľovi – t. j. Európskej komisii, resp. 

tvorcom právnych predpisov v Únii. V prípade prijatia určitého počtu odôvodnených stanovísk 

spresneného v protokole č. 2 musí predkladateľ návrh právneho predpisu preskúmať 

a v krajnom prípade ho môže aj stiahnuť. Cieľom postupu je, aby národné parlamenty mohli 

v prípade potreby zabrániť tomu, aby orgány Únie prekračovali právomoci, ktoré im boli 

zverené. 

Výbor parlamentu pre európske záležitosti môže preskúmať návrh právneho predpisu Únie 

z hľadiska uplatnenia zásady subsidiarity na základe § 71 ods. 1 a 2 zákona národného 

parlamentu č. XXXVI, ako aj na základe § 142 ods. 1 a 2 rozhodnutia Maďarského 

parlamentu č. 10/2014 (zo dňa  24. februára) o niektorých ustanoveniach rokovacieho 

poriadku (ďalej len „rozhodnutie o niektorých ustanoveniach rokovacieho poriadku“). 

Pokiaľ Výbor pre európske záležitosti skonštatuje, že návrh právneho predpisu je v rozpore 

so zásadou subsidiarity, predloží Maďarskému parlamentu správu o splnení podmienok 

na prijatie odôvodneného stanoviska a návrh rozhodnutia o prijatí správy. Podľa § 142 ods. 3 

rozhodnutia o niektorých ustanoveniach rokovacieho poriadku parlament rozhodne o prijatí 

správy a návrhu rozhodnutia. Lehota ôsmich týždňov na prijatie odôvodneného stanoviska je 

objektívnou lehotou, preto by ju mal národný parlament vhodne zohľadniť. 

 

2. Predmet preskúmania uplatnenia zásady subsidiarity: legislatívne návrhy 

Komisie 

Európska komisia dňa 30. novembra 2016 predložila balík opatrení s názvom Čistá energia 

pre všetkých Európanov, ktorého súčasťou sú dva nižšie uvedené legislatívne návrhy: 

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 

(prepracované znenie) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], (ďalej len „návrh 

nariadenia“) a 

 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný 

trh s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)], (ďalej 

len „návrh smernice“). 

                                                 
1 O súvislostiach práva Únie spojených s uplatňovaním zásady subsidiarity a možných dôsledkoch sa možno dočítať 

v prílohe. 
2 Protokol č. 2 o používaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní 

Európskej únie, resp. Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 
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V balíku opatrení predložených Európskou komisiou sa venuje osobitná pozornosť trom 

témam: postaveniu energetickej účinnosti do popredia, celosvetovému vedúcemu postaveniu 

EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a spravodlivým podmienkam pre odberateľov 

energií. 

Cieľom návrhu právnych predpisov je nové usporiadanie trhu s elektrinou, aby sa dosiahlo 

náležité začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy a ďalej sa zaistili 

potrebné právne rámce, ktoré zabezpečia dotvorenie konkurencieschopného a flexibilného 

vnútorného trhu s energiou zameraného na odberateľov. Súčasťou tohto balíka opatrení je 

dokončenie energetickej únie, v rámci ktorého sa osobitná pozornosť venuje energetickej 

účinnosti a energii z obnoviteľných zdrojov, ako aj stabilným dodávkam energie 

a integrovanému trhu s energiou a ukončeniu používania regulovaných cien energie. 

Právnym základom návrhu nariadenia a návrhu smernice je článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ), podľa ktorého sa právomoci Európskej únie vzťahujú na zabezpečenie 

fungovania trhu s energiou, zaistenie bezpečnosti dodávok, podporu energetickej účinnosti a úspor 

energie, ako aj na rozvoj nových a obnoviteľných zdrojov energie a na podporu prepojenia 

energetických sietí. Súčasne sa v článku 194 ods. 2 ZFEÚ stanovuje aj to, že sa opatrenia Únie 

nedotýkajú práva členských štátov stanoviť podmienky využívania svojich energetických zdrojov, 

jeho voľby medzi rôznymi energetickými zdrojmi a všeobecnej štruktúry jeho zásobovania 

energiou. 

Prvkom nového usporiadania trhu s elektrinou je aj posilnenie regionálnej spolupráce, ktoré je 

podľa Európskej komisie potrebné aj preto, že nekoordinované vnútroštátne rozhodnutia môžu 

viesť k vzniku významných nákladov pre európskych odberateľov. V rámci tohto zbližovania 

Európska komisia odporúča vykonanie revízie regulačného dohľadu a pridelenie väčších 

právomocí Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) v tých 

cezhraničných otázkach, ktoré si vyžadujú koordinované regionálne rozhodnutia. 

 

3. Preskúmanie uplatňovania zásady subsidiarity vykonané Výborom pre európske 

záležitosti v súvislosti s návrhom nariadenia 

Cieľom návrhu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou (COM(2016) 861) je vymedziť 

základ pre účinné dosiahnutie cieľov európskej energetickej únie, najmä v rámci politiky 

v oblasti klímy a energetiky v období do roku 2030, a to tak, aby trhové signály prispievali 

k zvýšeniu flexibility, dekarbonizácii a posilneniu inovácií. 

Podľa Európskej komisie nie je možné účinne zabezpečiť dosiahnutie cieľa podľa článku 194 

o integrácii európskych trhov s energiou na úrovni členských štátov. Podľa Európskej komisie 

je aktuálnosť návrhu nariadenia odôvodnená aj urgentnými opatreniami, na ktoré nalieha 

Európska rada. Je potrebné poznamenať, že v záveroch Rady, na ktoré sa odkazuje, sa hovorí 

o stratégiách a akčných plánoch, nie však o vytvorení novej, regionálnej štruktúry ani 

o radikálnom novom usporiadaní energetických sústav členských štátov. V záveroch Rady 

z 15. decembra 2016 sa napríklad len všeobecne vyzdvihujú stratégie jednotného trhu 

a význam energetickej únie a pre ich vypracovanie sa stanovuje termín do roku 2018. 

Európska komisia predkladá vo forme návrhu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou návrh 

na zavedenie takých nových pravidiel (uvedených nižšie), ktoré tým, že neberú do úvahy 

zásadu subsidiarity a proporcionality, bezdôvodne prekračujú právomoci zverené Európskej 

únii. 

3.1 Po prvé, prenesenie rozhodnutia o kapacitných mechanizmoch na úroveň Únie 

porušuje zásadu subsidiarity, pretože nie je nijako odôvodnené, prečo nie je možné na úrovni 
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členských štátov uspokojivo odstrániť narušenia trhu, ktoré takto vznikajú. K porušeniu 

zásady subsidiarity dochádza v prvom rade uplatnením kapacitných mechanizmov 

v článkoch 18 až 24 návrhu nariadenia. 

Kapacitné mechanizmy sa uplatňujú aj v súčasnosti, a to v záujme napravenia narušení trhu, 

ktoré sa týkajú bezpečnosti dodávok a ktoré nie je možné riešiť inak (napr. regulačnými 

krokmi). Cieľom mechanizmu je zabezpečenie dodávok elektrickej energie na strednú a veľkú 

vzdialenosť tak, aby boli dodávky schopné pokryť dopyt. V zásade kapacity, ktoré sú 

k dispozícii alebo ktoré vybudujú prevádzkovatelia kapacít, zabezpečujú dodatočný príjem – 

v súlade s pravidlami štátnej podpory, čím sa podporujú investície a prevádzkové kapacity, 

ktoré by sa na trhovej báze nerealizovali. 

Návrh nariadenia okrem všeobecných požiadaviek na zavedenie kapacitných mechanizmov 

stanovuje ako nový prvok, aby na rozdiel od súčasnej praxe, keď členské štáty predkladajú 

návrh na využitie kapacitného mechanizmu na základe analýz vykonaných podľa vlastnej 

metodiky, návrhy členských štátov vychádzali z európskeho posúdenia primeranosti zdrojov, 

o ktorom sa rozhodne na základe návrhu nariadenia. Toto posúdenie by vypracovala Európska 

sieť prevádzkovateľov elektroenergetických prenosových sústav (ENTSO-E) a schválila 

agentúra ACER. 

3.2 Otázka týkajúca sa subsidiarity vzniká v súvislosti s tým, ako sa článkom 23 návrhu 

nariadenia, ktorý upravuje koncepčné zásady kapacitných mechanizmov, členským štátom 

nepriamo odoberá možnosť rozhodnúť sa o energetickom mixe. Podľa čl. 23 ods. 4 musí 

výrobná kapacita, o ktorej sa po nadobudnutí platnosti tohto nariadenia dospelo ku konečnému 

rozhodnutiu o investícii, spĺňať emisné limity vo výške 550 g CO2/kWh, čo z kapacitného 

mechanizmu vylučuje uhoľné elektrárne. Uvedené emisné limity môžu znevýhodniť výrobu 

elektriny z uhlia a v prípade členských štátov, ktoré vo významnej miere závisia od výroby 

elektrickej energie z uhlia, znamená toto ustanovenie nepriame obmedzenie voľby medzi 

zdrojmi energie. 

To je v rozpore s právom členských štátov stanoveným v článku 194 ods. 2 ZFEÚ, keďže sa 

tým nepriamo ovplyvňuje slobodná voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a základná skladba 

zásobovania energiou. V článku 194 ods. 2 ZFEÚ sa uvádza, že týmito opatreniami nie je 

„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)“. 

Európska komisia pri odôvodňovaní opatrení pri posúdení vplyvu odkazovala na skutočnosť, 

že z dôvodu odchylnej politiky členských štátov neexistuje vyhovujúci nástroj 

na porovnávanie a hodnotenie návrhov týkajúcich sa uplatňovania kapacitných mechanizmov. 

Okrem toho hodnotenia na vnútroštátnej úrovni často dostatočne nezohľadňujú možnosti, 

ktoré ponúka regionálny, prípadne Európsky trh, čo môže viesť k vytváraniu zbytočných 

kapacít pri súbežnom poskytovaní štátnej podpory. 

Použitie výlučne celoeurópskej analýzy vykonanej na základe metódy zabezpečenia dodávok 

po stránke zdrojov ako hodnotenie pre zavedenie kapacitných mechanizmov vyvoláva obavy. 

Bolo by v prijateľné, aby jednotnú európsku metódu stanovila Európska sieť 

prevádzkovateľov elektroenergetických prenosových sústav (ENTSO-E), prípadne aby 

vypracovala celoeurópske analýzy. Okrem toho je však treba ďalej zohľadňovať analýzy 

na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Plánované opatrenie vo veľkej miere obmedzuje 

manévrovací priestor príslušných členských štátov, so zreteľom na súčasnú metódu a možnosti 

ENTSO-E obmedzuje možnosť zavedenia kapacitných mechanizmov, keďže ukazovatele 

bezpečnosti dodávok sú určené s prihliadnutím na možnosti dovozu/cezhraničné kapacity, 
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preto okrem hlásení týkajúcich sa pozitívneho rozvoja elektrární v ostatných členských štátoch 

nebudú celoeurópske analýzy podporovať význam kapacitných mechanizmov. 

Ďalším problémom je to, že návrh nariadenia nezohľadňuje hľadisko nákladovej účinnosti. 

Článok 18 ods. 3 návrhu nariadenia stanovuje povinnosť, aby členský štát pred tým, ako 

zavedie kapacitný mechanizmus, v prípade obáv týkajúcich sa primeranosti zdrojov zvážil 

najmä odstránenie narušenia regulačného rámca, umožnenie tvorby cien odrážajúce 

nedostatok energie, rozvoj prepojení, uskladňovanie energie, opatrenia na strane dopytu a 

energetickú účinnosť. Zároveň sa v návrhu nariadenia nestanovuje analýza hospodárskeho 

hľadiska, čím sa nevylučuje, že budúci nedostatok kapacity sa vyrieši podstatne drahším 

nástrojom, ako je prípadný kapacitný mechanizmus. 

3.3 Zásada subsidiarity je porušená tým, že návrh nariadenia niektoré prvky právomocí 

členských štátov v oblasti prevádzkovania prenosovej sústavy elektrickej energie prenáša 

na regionálnu úroveň. Vznikli by regionálne operačné strediská so samostatnými 

rozhodovacími právomocami, čo je v protiklade s tým, aby za bezpečnosť dodávok niesli 

zodpovednosť členské štáty EÚ. Vznik regionálneho operačného strediska by výrazne 

obmedzil možnosť zásahu členských štátov v záujme bezpečnosti dodávok. 

Podľa odôvodnenia návrhu nariadenia by tak mohli prevádzkovatelia prenosových sústav 

v rámci tzv. regionálnych operačných centier rozhodovať o tých otázkach, pri ktorých by 

roztrieštené a nekoordinované vnútroštátne kroky mohli negatívne ovplyvniť trh 

a spotrebiteľov (napríklad prevádzka sústavy, výpočet kapacity spojovacích vedení, 

bezpečnosť dodávok a pripravenosť na riziká). 

Vznik regionálnych operačných stredísk je ďalším krokom, v rámci už fungujúcich foriem 

regionálnej spolupráce, k rozvoju ktorých viedli iniciatívy v nedávnej minulosti. Ich 

vyhodnotenie nemohlo prebehnúť z dôvodu nedostatku času a skúseností a Európska komisia 

na tieto výsledky nečakala. Rozšírenie právomocí navrhované v návrhu nariadenia preto nie je 

primerané na dosiahnutie požadovaných cieľov. 

 

4. Preskúmanie uplatňovania zásady subsidiarity vykonané Výborom pre európske 

záležitosti v súvislosti s návrhom nariadenia 

So zreteľom na návrh smernice sa uplatňovanie zásady subsidiarity nastoľuje predovšetkým 

v súvislosti s článkom 5 návrhu smernice, ktorým sa stanovuje povinnosť zavedenia trhových 

cien za dodávky namiesto právomocí členských štátov rozhodnúť o cenách elektrickej energie. 

Článok 5 návrhu smernice – Trhové ceny za dodávky: 

1. Dodávatelia elektriny musia mať voľnosť v určovaní ceny, za ktorú dodávajú elektrinu 

odberateľom. Členské štáty prijmú primerané kroky na zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže 

medzi dodávateľmi elektriny. 

2. Členské štáty zabezpečia cielenú ochranu energeticky chudobných alebo zraniteľných 

odberateľov, a to inak než verejnými zásahmi do určovania cien za dodávku elektriny. 

3. Odchylne od odsekov 1 a 2 členské štáty, ktoré ku dňu [vložte dátum nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice] uplatňujú verejné zásahy do určovania cien za dodávky elektriny zákazníkom 

v domácnostiach, ktoré trpia energetickou chudobou alebo zákazníkom, ktorí sú zraniteľní, môžu tieto 

verejné zásahy naďalej uplatňovať do [vložte dátum – päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice]. Takéto verejné zásahy musia sledovať všeobecný hospodársky záujem, musia byť jasne 

vymedzené, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a musia elektroenergetickým firmám z Únie 

zaručovať rovnocenný prístup k odberateľom. Zásahy nesmú presahovať rámec toho, čo je potrebné 

na dosiahnutie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý sledujú, musia byť časovo obmedzené a 

primerané z hľadiska príjemcov. 
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4. Po [vložte dátum – päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] môžu členské štáty 

naďalej uplatňovať verejné zásahy do určovania cien za dodávky elektriny zraniteľným zákazníkom 

v domácnostiach, ak je to nevyhnutné z dôvodu mimoriadnej naliehavosti, konkrétne v prípadoch 

vyššej moci, pre ktoré sa nenašlo iné riešenie ako dočasná regulácia cien. Tieto zásahy musia spĺňať 

podmienky stanovené v odseku 3. 

Členské štáty oznámia opatrenia prijaté v súlade s prvým pododsekom Komisii do jedného mesiaca 

od ich prijatia a môžu ich uplatniť okamžite. Oznámenie musí sprevádzať vysvetlenie toho, prečo by 

situáciu nedokázali uspokojivo vyriešiť iné nástroje a ako sa stanovili príjemcovia opatrenia a jeho 

trvanie. Toto oznámenie sa považuje za úplné, ak si Komisia do dvoch mesiacov od jeho prijatia alebo 

od prijatia prípadných požadovaných dodatočných informácií nevyžiada žiadne ďalšie informácie. 

Komisia môže do dvoch mesiacov od prijatia úplného oznámenia prijať rozhodnutie, ktorým národné 

orgány požiada o zmenu alebo stiahnutie daných opatrení, ak sa domnieva, že požiadavky stanovené 

v prvom pododseku nie sú splnené. Toto obdobie na rozhodnutie sa môže predĺžiť so súhlasom 

Komisie a príslušného členského štátu. 

Verejný zásah uplatnený na základe tohto odseku sa považuje za platný, pokiaľ Komisia neprijala 

rozhodnutie, ktorým žiada národné orgány o zmenu alebo stiahnutie opatrenia. 

Na základe vyššie uvedených skutočností by smernica počas prvých piatich rokov 

od nadobudnutia účinnosti priznala výnimočnú možnosť štátu určovať ceny na obranu 

zákazníkov trpiacich energetickou chudobou alebo nachádzajúcich sa v zraniteľnej situácii a 

v uvedenom prípade „krajnej naliehavosti“ by štát mohol regulovať ceny zákazníkov 

z domácností aj po uplynutí piatich rokov, v tomto prípade by však išlo o rozhodovacie právo 

v diskrečnej právomoci Európskej komisie. To by však znamenalo zbytočné a neprimerané 

obmedzenie práva členského štátu stanoviť cenu a zároveň sa nezohľadňuje existujúci súbor 

nástrojov členských štátov na ochranu práv spotrebiteľov a zníženie energetickej chudoby. 

Obmedzenie právomocí členských štátov týkajúce sa rozhodovania o cene elektrickej energie 

by bolo prijateľné len vtedy, ak by v porovnaní s opatrením členského štátu prinášalo pridanú 

hodnotu. Zároveň platí, že energetika je osobitným odvetvím hospodárstva, v ktorom by 

zrušenie regulovaných cien – podľa doterajších skúseností – nezintenzívnilo hospodársku 

súťaž, ale viedlo k významnému zvýšeniu ceny. 

Naopak, v Maďarsku zavedenie úradnej ceny významne zlepšilo pozíciu spotrebiteľov: pokiaľ 

ide o elektrickú energiu, výška nedoplatkov sa znížila na polovicu a počet odpojených 

domácností sa znížil o viac ako tretinu. Tieto skutočnosti podporujú záver, že úradné regulácie 

cien zo strany členského štátu sú vhodným nástrojom na ochranu spotrebiteľov a odstránenie 

energetickej chudoby. 

Zrušenie stanovovania cien štátom okrem toho nie je nevyhnutné, keďže súčasný systém 

regulácie cien na maloobchodnom trhu s elektrickou energiou nebráni hospodárskej súťaži, 

pričom ponecháva spotrebiteľom možnosť získavať elektrickú energiu na konkurenčnom trhu. 

Návrh smernice je v rozpore so zásadou subsidiarity, pretože 

 na jednej strane nedokazuje, že na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni nemôžu 

členské štáty uspokojivo dosiahnuť dostupné ceny, 

 na druhej strane hoci by obmedzoval právomoci členských štátov napriek tomu, že by 

nezaistil spotrebiteľom výhodnejšie podmienky, nepodporil by ani lepšie dosiahnutie 

uvedených stanovených cieľov vďaka účinku alebo rozsahu plánovaného opatrenia 

na úrovni Únie. 

 

5. Stanovisko Výboru pre európske záležitosti k uplatňovaniu zásady subsidiarity 
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Na schôdzi Výboru pre európske záležitosti, ktorá sa konala dňa 6. marca 2017, poskytol 

zástupca Ministerstva národného rozvoja informácie o cieľoch návrhu smernice a návrhu 

nariadenia a o ich hlavných prvkoch. Výbor pre európske záležitosti konštatoval, že je právne 

možné preskúmať dodržiavanie zásady subsidiarity, ktorého osemtýždňová lehota 

na odoslanie odôvodneného stanoviska uplynie pre návrh smernice dňa 9. mája 2017 

a pre návrh nariadenia dňa 17. mája 2017. 

Výbor pre európske záležitosti preskúmal uplatnenie zásady subsidiarity v súvislosti 

s návrhom na svojej schôdzi 18. apríla 2017 a vyjadril tieto obavy: 

5.1 V prípade návrhu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou (COM(2016) 861): 

 prenesenie rozhodovania o kapacitnom mechanizme na úroveň Únie je v rozpore 

so zásadou subsidiarity; 

 otázka subsidiarity vzniká v súvislosti s odňatím možnosti členských štátov rozhodnúť 

o voľbe zdrojov energie, ako nepriamo vyplýva z článku 23 návrhu nariadenia; 

 použitie výlučne celoeurópskej analýzy vykonanej na základe metódy zabezpečenia 

dodávok po stránke zdrojov ako hodnotenia pre zavedenie kapacitných mechanizmov 

vyvoláva obavy; 

 v rozpore so zásadou subsidiarity je aj prenesenie niektorých prvkov právomocí 

členských štátov v oblasti prevádzkovania prenosovej sústavy elektrickej energie 

na regionálnu úroveň. Vznikli by regionálne operačné strediská so samostatnými 

rozhodovacími právomocami, čo je v protiklade s tým, aby za bezpečnosť dodávok 

niesli zodpovednosť členské štáty EÚ. 

5.2 V článku 5 návrhu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou 

(COM(2016) 864) sa stanovuje zavedenie trhových cien za dodávky, ktoré by zbytočne 

obmedzilo právomoci členských štátov v oblasti rozhodovania o cenách elektrickej energie, a 

zároveň sa prehliada súbor existujúcich nástrojov členských štátov, ktorý slúži na ochranu 

práv spotrebiteľa a zníženie energetickej chudoby. Návrh smernice je v rozpore so zásadou 

subsidiarity, pretože: 

 na jednej strane nedokazuje, že na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni nemôžu 

členské štáty uspokojivo dosiahnuť dostupné ceny, 

 na druhej strane hoci by obmedzoval právomoci členských štátov napriek tomu, že by 

nezaistil spotrebiteľom výhodnejšie podmienky, nepodporil by ani lepšie dosiahnutie 

uvedených stanovených cieľov vďaka účinku alebo rozsahu plánovaného opatrenia 

na úrovni Únie. 

 

Výbor pre európske záležitosti na základe vyššie uvedených zistení konštatuje, že návrh 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 

(prepracované znenie) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], ako aj návrh smernice 

Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou 

(prepracované znenie) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)] sú v rozpore so zásadou 

subsidiarity. 
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Príloha 

 

Postup týkajúci sa preskúmania dodržiavania zásady subsidiarity a jeho možné 

dôsledky 

 

Zásada subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ: 

„3. Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 

právomoci, 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. 

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality. Národné parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady 

subsidiarity v súlade s postupom ustanoveným v uvedenom protokole. 

4. Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah ani forma činnosti Únie rámec toho, 

čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. 

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu proporcionality v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality.“ 

Preskúmanie uplatňovania zásady subsidiarity podľa článku 6 protokolu č. 2: 

„Do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže 

ktorýkoľvek národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. (...)“ 

Dôsledky odôvodneného stanoviska závisia od toho, koľko parlamentov členských štátov 

pri tom istom návrhu Únie v stanovenej lehote ôsmich týždňov konštatuje porušenie zásady 

subsidiarity. 

V rámci postupu má 28 parlamentov členských štátov za každý štát 2 − 2 hlasy (celkom 

56 hlasov). Na rozhodovanie Únie môžu mať odôvodnené stanoviská zásadný vplyv najmä 

vtedy, pokiaľ – v závislosti od daného legislatívneho postupu Únie – jedna štvrtina, jedna 

tretina, resp. väčšina parlamentov členských štátov konštatuje, že došlo k porušeniu zásady 

subsidiarity. 

Podľa článku 7 protokolu č. 2 sa musí návrh preskúmať v prípade postupu tzv. žltej karty, 

pokiaľ porušenie zásady subsidiarity pri tom istom návrhu konštatuje jedna tretina národných 

parlamentov (19 hlasov). Po uskutočnení preskúmania môže predkladateľ návrh zachovať, 

zmeniť alebo stiahnuť. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa postup žltej karty 

uplatnil trikrát. V prvom prípade bol návrh stiahnutý, kým v ďalších dvoch prípadoch3 ho 

Európska komisia zachovala bez zmeny. 

                                                 
3 Maďarský parlament konštatoval porušenie zásady subsidiarity rozhodnutím Maďarského parlamentu č. 87/2013 (zo dňa 

22. októbra) týkajúcim sa návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry a rozhodnutím Maďarského 

parlamentu č. 9/2016 (zo dňa 10.mája) týkajúcim sa návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 

služieb. 
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IX. Archív rozhodnutí 

 

Rozhodnutie Maďarského parlamentu č. 10/2017 (zo dňa 5. mája)  

o vzniku podmienok pre prijatie odôvodneného stanoviska v súvislosti s návrhom 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 

(prepracované znenie) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], ako aj v súvislosti 

s návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre 

vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)] a 

v súvislosti so správou o vzniku podmienok pre prijatie odôvodneného stanoviska*. 

 

1. Maďarský parlament prijíma správu Výboru pre európske záležitosti o vzniku 

podmienok pre prijatie odôvodneného stanoviska v súvislosti s návrhom nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) 

[COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], ako aj v súvislosti s návrhom smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované 

znenie) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)] o vzniku podmienok pre prijatie odôvodneného 

stanoviska (ďalej len „správa“) a na jej základe konštatuje, že návrh nariadenia a návrh 

smernice sú v rozpore so zásadou subsidiarity. 

2. Maďarský parlament vyzýva svojho predsedu, aby postúpil odôvodnené stanovisko 

obsiahnuté v správe predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie a zároveň 

aby o ňom informoval vládu. 

 

Lezsák Sándor v. r. , 

podpredseda Maďarského parlamentu 

Ikotity István v. r. , 

tajomník Maďarského parlamentu 

Dr. Tiba István v. r. , 

tajomník Maďarského parlamentu 

 

                                                 
* Maďarský parlament prijal rozhodnutie na svojom zasadnutí 3. mája 2017. 


