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K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky týkající se 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 polského Sejmu 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 

Příloha usnesení 

Sejmu Polské republiky 

ze dne 11. května 2017 

 

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 11. května 2017, v němž Sejm 

uvádí důvody, proč se domnívá, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) není v souladu se zásadou subsidiarity 

Sejm Polské republiky se domnívá, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016) 861 final) není v souladu se 

zásadou subsidiarity vymezenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU).  Tento návrh 

není v souladu se zásadou subsidiarity, protože navrhované nařízení nezaručuje, že cílů 

zamýšlené činnosti bude dosaženo lépe na úrovni Evropské unie než v případě, že by opatření 

byla přijata na vnitrostátní úrovni.  

Sejm zastává názor, že závazná rozhodnutí na úrovni EU týkající se výstavby 

přeshraničních připojení, která by mohla způsobit změnu v základní skladbě zdrojů dodávek 

energie, tj. upuštění od domácí výroby a upřednostňování dovozu, nejsou přípustná. I když 

není zpochybňována nutnost usilovat o dosažení cíle stanoveného v čl. 194 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) (podpora propojení energetických sítí), je třeba zdůraznit, 

že se nejedná o stejnou situaci jako v případě přijímání rozhodnutí na úrovni EU týkajících se 

výstavby takových propojení nebo ukládajících povinnost členským státům tato propojení 

vybudovat, aniž by byla zohledněna hospodářská účinnost a rozhodnutí členských států 

ohledně základní skladby zdrojů dodávek energie. Polsko se sice musí stejně jako ostatní 

členské státy podílet na úsilí o dosažení cílů společného trhu EU s energií prostřednictvím 

propojování energetických sítí, navrhované administrativní nástroje však zacházejí příliš 

daleko. 

Sejm se domnívá, že zásada subsidiarity je porušována ustanoveními návrhu nařízení, 

která umožňují přijmout opatření na úrovni EU ovlivňující skladbu zdrojů dodávek energie, 

pokud se v odvětví energetiky uplatní tato opatření: 

1) zavedení zákazu rozvoje trhu se dvěma komoditami a využívání domácích 

energetických zdrojů k vyřešení problému s nedostatečnými zdroji na vnitrostátní úrovni, 

pokud budou nalezeny dostatečné zdroje na evropské úrovni, a povinnost považovat propojení 

a reakci na straně poptávky za prioritní (a nikoliv za rovnocenný zdroj) (článek 23 

navrhovaného nařízení); 

2) zavedení limitů emisí CO2 do navrhovaných opatření na podporu rozvoje nových 

výrobních kapacit (kapacitních trhů) pro subjekty účastnící se trhu se dvěma komoditami, což 

by v praxi vedlo k vyloučení uhelných subjektů z účasti na trhu se dvěma komoditami (čl. 23 

odst. 4 navrhovaného nařízení). Zachování tohoto omezení na domácím trhu by vedlo 

k faktickému vyloučení nejhospodárnějších a nejpružnějších opatření určených k vyřešení 

problému nedostatečných výrobních kapacit, což by se samozřejmě projevilo zvýšením 

nákladů na zavádění kapacitního trhu pro konečné spotřebitele. To by zase vedlo k nárůstu 

energetické chudoby, což samo o sobě odporuje cílům energetické politiky EU; 

3) požadavek, aby veškeré příjmy vyplývající z přidělení propojovací kapacity byly 
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využity na zachování nebo zvýšení kapacity propojení, a nikoliv jako příjem, který je třeba 

zohlednit při výpočtu sazeb (článek 17 navrhovaného nařízení). 

Podle Sejmu nesplňuje navrhované nařízení ani formální požadavky týkající se 

dodržování zásady subsidiarity.  Komise neposkytla dostatečné důkazy o tom, že cílů 

navrhovaného nařízení nelze lépe dosáhnout na úrovni členského státu. Tento nedostatek 

důkazů, zejména nedostatek kvalitativních a kvantitativních údajů, představuje porušení 

článku 5 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je přílohou 

SEU a SFEU. Navíc je v důsledku tohoto nedostatečného odůvodnění pro vnitrostátní 

parlamenty velmi obtížné, ne-li nemožné, posoudit, zda je dodržována zásada subsidiarity, jak 

je jejich právem (čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) SEU a článek 6 Protokolu č. 2). Lze proto 

rovněž dospět k závěru, že navrhované nařízení porušuje čl. 4 odst. 3 SEU, v němž se uvádí, 

že Unie a členské státy se podle zásady loajální spolupráce navzájem respektují a pomáhají si 

při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. 

Závěrem lze konstatovat, že Sejm se domnívá, že návrh nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016) 861 final) 

je v rozporu se zásadou subsidiarity. 
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USNESENÍ 

Sejmu Polské republiky 

ze dne 11. května 2017 

o nesouladu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu 

s elektřinou (přepracované znění) se zásadou subsidiarity 

 

 

Sejm Polské republiky na základě článku 148 cc jednacího řádu Sejmu konstatuje, že návrh 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) 

(COM(2016) 861 final) není v souladu se zásadou subsidiarity vymezenou v čl. 5 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii. Tento návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, protože 

navrhované nařízení nezaručuje, že cílů zamýšlené činnosti bude dosaženo lépe na úrovni 

Evropské unie než v případě, že by opatření byla přijata na vnitrostátní úrovni. V příloze 

usnesení naleznete odůvodněné stanovisko, v němž Sejm uvádí důvody, proč se domnívá, že 

návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 
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Příloha usnesení 

Sejmu Polské republiky 

ze dne 11. května 2017 

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 11. května 2017, v němž Sejm 

uvádí důvody, proč se domnívá, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) není v souladu se zásadou subsidiarity 

Sejm Polské republiky se domnívá, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016) 861 final) není v souladu se 

zásadou subsidiarity vymezenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Tento návrh 

není v souladu se zásadou subsidiarity, protože navrhované nařízení nezaručuje, že cílů 

zamýšlené činnosti bude dosaženo lépe na úrovni Evropské unie než v případě, že by opatření 

byla přijata na vnitrostátní úrovni. 

Sejm zastává názor, že závazná rozhodnutí na úrovni EU týkající se výstavby 

přeshraničních připojení, která by mohla způsobit změnu v základní skladbě zdrojů dodávek 

energie, tj. upuštění od domácí výroby a upřednostňování dovozu, nejsou přípustná. I když 

není zpochybňována nutnost usilovat o dosažení cíle stanoveného v čl. 194 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) (podpora propojení energetických sítí), je třeba zdůraznit, 

že se nejedná o stejnou situaci jako v případě přijímání rozhodnutí na úrovni EU týkajících se 

výstavby takových propojení nebo ukládajících povinnost členským státům tato propojení 

vybudovat, aniž by byla zohledněna hospodářská účinnost a rozhodnutí členských států 

ohledně základní skladby zdrojů dodávek energie. Polsko se sice musí stejně jako ostatní 

členské státy podílet na úsilí o dosažení cílů společného trhu EU s energií prostřednictvím 

propojování energetických sítí, navrhované administrativní nástroje však zacházejí příliš 

daleko. 

Sejm se domnívá, že zásada subsidiarity je porušována ustanoveními návrhu nařízení, 

která umožňují přijmout opatření na úrovni EU ovlivňující skladbu zdrojů dodávek energie, 

pokud se v odvětví energetiky uplatní tato opatření: 

1) zavedení zákazu rozvoje trhu se dvěma komoditami a využívání domácích 

energetických zdrojů k vyřešení problému s nedostatečnými zdroji na vnitrostátní úrovni, 

pokud budou nalezeny dostatečné zdroje na evropské úrovni, a povinnost považovat propojení 

a reakci na straně poptávky za prioritní (a nikoliv za rovnocenný zdroj) (článek 23 

navrhovaného nařízení); 

2) zavedení limitů emisí CO2 do navrhovaných opatření na podporu rozvoje nových 

výrobních kapacit (kapacitních trhů) pro subjekty účastnící se trhu se dvěma komoditami, což 

by v praxi vedlo k vyloučení uhelných subjektů z účasti na trhu se dvěma komoditami (čl. 23 

odst. 4 navrhovaného nařízení). Zachování tohoto omezení na domácím trhu by vedlo 

k faktickému vyloučení nejhospodárnějších a nejpružnějších opatření určených k vyřešení 

problému nedostatečných výrobních kapacit, což by se samozřejmě projevilo zvýšením 

nákladů na zavádění kapacitního trhu pro konečné spotřebitele. To by zase vedlo k nárůstu 

energetické chudoby, což samo o sobě odporuje cílům energetické politiky EU; 

3) požadavek, aby veškeré příjmy vyplývající z přidělení propojovací kapacity byly 
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využity na zachování nebo zvýšení kapacity propojení, a nikoliv jako příjem, který je třeba 

zohlednit při výpočtu sazeb (článek 17 navrhovaného nařízení). 

Podle Sejmu nesplňuje navrhované nařízení ani formální požadavky týkající se 

dodržování zásady subsidiarity. Komise neposkytla dostatečné důkazy o tom, že cílů 

navrhovaného nařízení nelze lépe dosáhnout na úrovni členského státu. Tento nedostatek 

důkazů, zejména nedostatek kvalitativních a kvantitativních údajů, představuje porušení 

článku 5 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je přílohou 

SEU a SFEU. Navíc je v důsledku tohoto nedostatečného odůvodnění pro vnitrostátní 

parlamenty velmi obtížné, ne-li nemožné, posoudit, zda je dodržována zásada subsidiarity, jak 

je jejich právem (čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) SEU a článek 6 Protokolu č. 2). Lze proto 

rovněž dospět k závěru, že navrhované nařízení porušuje čl. 4 odst. 3 SEU, v němž se uvádí, 

že Unie a členské státy se podle zásady loajální spolupráce navzájem respektují a pomáhají si 

při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. 

Závěrem lze konstatovat, že Sejm se domnívá, že návrh nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016) 861 final) 

je v rozporu se zásadou subsidiarity. 

 


