
 

NP\1129742SK.docx  PE607.887v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 

 (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)) 

 

V súlade s článkom 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 presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Sejm Poľskej republiky poslal k uvedenému návrhu nariadenia odôvodnené stanovisko 

pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je Výbor pre právne veci zodpovedný 

záležitosti týkajúce sa dodržiavania zásady subsidiarity. 
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PRÍLOHA 

Príloha k uzneseniu 

Sejmu Poľskej republiky 

z 11. mája 17 

 

Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky z 11. mája 2017, v ktorom sa uvádzajú 

dôvody, pre ktoré sa Sejm domnieva, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) nie je zlučiteľný zo zásadou 

subsidiarity 

Sejm Poľskej republiky zastáva názor, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016) 861 final) nie je 

zlučiteľný so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 

(ZEÚ). Tento návrh porušuje zásadu subsidiarity, keďže navrhovaným nariadením sa 

nezaručuje, že v porovnaní s opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni by sa ciele 

navrhovaných opatrení lepšie dosiahli na európskej úrovni. 

Sejm zastáva názor, že záväzné rozhodnutia na úrovni EÚ týkajúce sa výstavby 

cezhraničných prepojení, ktoré by mohli spôsobiť zmenu vo všeobecnom energetickom 

dodávateľskom mixe (odklon od domácej výroby a presun k využívaniu dovozu), nie sú 

prípustné. Nespochybňuje sa pritom, že sa treba usilovať o dosiahnutie cieľa stanoveného 

v článku 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (podpora vzájomných 

prepojení energetických sietí), ale treba poukázať na to, že prijímanie rozhodnutí na úrovni 

EÚ o budovaní takýchto vzájomných prepojení alebo uloženie povinnosti členským štátom 

vybudovať ich bez toho, aby sa zohľadňovala hospodárska efektívnosť a rozhodnutia 

členských štátov o všeobecnom energetickom dodávateľskom mixe, je predsa len niečo iné. 

Poľsko rovnako ako iné členské štáty musí prispievať k snahám o dosahovanie spoločných 

cieľov EÚ v oblasti trhu s energiou prostredníctvom budovania prepojení medzi 

energetickými sieťami, ale navrhované administratívne nástroje zachádzajú príliš ďaleko. 

Sejm sa domnieva, že ustanoveniami návrhu nariadenia sa porušuje zásada 

subsidiarity, pretože ak sa použijú opatrenia v odvetví energetiky uvedené nižšie, dláždi sa 

nimi cesta pre opatrenia na úrovni EÚ ovplyvňujúce energetický dodávateľský mix: 

1) zavádza sa zákaz rozvoja dvojkomoditného trhu a používania domácich zdrojov 

energie na vyriešenie problému nedostatočných zdrojov na domácej úrovni, ak sa nájde 

dostatok európskych zdrojov, a povinnosť považovať vzájomné prepojenia a reakciu na strane 

dopytu za prioritu (a nie ako rovnocenný zdroj) (článok 23 navrhovaného nariadenia); 

2) v navrhovaných opatreniach sa zavádzajú limity emisií CO2 na podporu vývoja 

nových výrobných kapacít (trhy s kapacitami) pre subjekty zúčastňujúce sa dvojkomoditného 

trhu, čo by v praxi viedlo k vylúčeniu subjektov spracúvajúcich uhlie z účasti na 

dvojkomoditnom trhu (článok 23 ods. 4) navrhovaného nariadenia). Zachovanie tohto limitu 

na domácom trhu by viedlo k faktickému vylúčeniu väčšiny ekonomických a flexibilných 

opatrení určených na vyriešenie problému nedostatočných výrobných kapacít, čo by sa zjavne 

premietlo do zvýšenia nákladov na realizáciu trhu s kapacitami pre koncových spotrebiteľov. 

To by zase priamo viedlo k vzostupu miery energetickej chudoby, čo je samo osebe v rozpore 

s cieľmi energetickej politiky EÚ; 
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3) požiadavka, aby sa všetky príjmy vyplývajúce z pridelenia kapacity prepojovacích 

vedení použili na udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít prepojovacích vedení a nie ako 

príjem, ktorý sa má zohľadniť pri výpočte sadzieb (článok 17 navrhovaného nariadenia). 

Podľa Sejmu nie sú v navrhovanom nariadení splnené ani formálne požiadavky 

na dodržanie zásady subsidiarity. Komisia neposkytla dostatočné dôkazy o tom, že by sa ciele 

navrhovaného nariadenia nedali lepšie regulovať na úrovni členských štátov. Tieto 

nedostatočné dôkazy, najmä chýbajúce kvalitatívne a kvantitatívne údaje, sú porušením 

článku 5 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je prílohou 

k ZEÚ a ZFEÚ. V dôsledku tohto chýbajúceho odôvodnenia je navyše veľmi náročné– ak nie 

nemožné –, aby národné parlamenty dokázali posúdiť dodržiavanie zásady subsidiarity, čo je 

ich právom [článok 5 ods. 3, článok 12 písm. b) ZEÚ a článok 6 protokolu (č. 2)]. Preto 

možno tiež dospieť k záveru, že navrhovaným nariadením sa porušuje článok 4 ods. 3 ZEÚ, 

v ktorom sa stanovuje, že podľa zásady lojálnej spolupráce si musia Únia a členské štáty pri 

úplnom vzájomnom rešpektovaní navzájom pomáhať pri vykonávaní úloh plynúcich zo 

zmlúv. 

Na záver teda možno povedať, že Sejm zastáva názor, že návrh nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016) 861 

final) porušuje zásadu subsidiarity. 
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UZNESENIE 

Sejmu Poľskej republiky 

z 11. mája 2017 

o vyhlásení návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhu s elektrinou 

(prepracované znenie) za nezlučiteľný so zásadou subsidiarity 

Podľa článku 148cc rokovacieho poriadku Sejmu dospel Snem Poľskej republiky k záveru, 

že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhu s elektrinou (prepracované znenie) 

(COM(2016) 861 final) nie je zlučiteľný so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 ods. 3 

Zmluvy o Európskej únii. Tento návrh porušuje zásadu subsidiarity, keďže navrhovaným 

nariadením sa nezaručuje, že v porovnaní s opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni by 

sa ciele navrhovaných opatrení lepšie dosiahli na európskej úrovni. Odôvodnené stanovisko 

s vysvetlením, prečo Sejm zastáva názor, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, 

tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
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Príloha k uzneseniu 

Sejmu Poľskej republiky 

z 11. mája 2017 

Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky z 11. mája 2017, v ktorom sa uvádzajú 

dôvody, pre ktoré sa Sejm domnieva, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) nie je zlučiteľný zo zásadou 

subsidiarity 

Sejm Poľskej republiky zastáva názor, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016) 861 final) nie je 

zlučiteľný so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 

(ZEÚ). Tento návrh porušuje zásadu subsidiarity, keďže navrhovaným nariadením sa 

nezaručuje, že v porovnaní s opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni by sa ciele 

navrhovaných opatrení lepšie dosiahli na európskej úrovni. 

Sejm zastáva názor, že záväzné rozhodnutia na úrovni EÚ týkajúce sa výstavby 

cezhraničných prepojení, ktoré by mohli spôsobiť zmenu vo všeobecnom energetickom 

dodávateľskom mixe (odklon od domácej výroby a presun k využívaniu dovozu), nie sú 

prípustné. Nespochybňuje sa pritom, že sa treba usilovať o dosiahnutie cieľa stanoveného 

v článku 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (podpora vzájomných 

prepojení energetických sietí), ale treba poukázať na to, že prijímanie rozhodnutí na úrovni 

EÚ o budovaní takýchto vzájomných prepojení alebo uloženie povinnosti členským štátom 

vybudovať ich bez toho, aby sa zohľadňovala hospodárska efektívnosť a rozhodnutia 

členských štátov o všeobecnom energetickom dodávateľskom mixe, je predsa len niečo iné. 

Poľsko rovnako ako iné členské štáty musí prispievať k snahám o dosahovanie spoločných 

cieľov EÚ v oblasti trhu s energiou prostredníctvom budovania prepojení medzi 

energetickými sieťami, ale navrhované administratívne nástroje zachádzajú príliš ďaleko. 

Sejm sa domnieva, že ustanoveniami návrhu nariadenia sa porušuje zásada 

subsidiarity, pretože ak sa použijú opatrenia v odvetví energetiky uvedené nižšie, dláždi sa 

nimi cesta pre opatrenia na úrovni EÚ ovplyvňujúce energetický dodávateľský mix: 

1) zavádza sa zákaz rozvoja dvojkomoditného trhu a používania domácich zdrojov 

energie na vyriešenie problému nedostatočných zdrojov na domácej úrovni, ak sa nájde 

dostatok európskych zdrojov, a povinnosť považovať vzájomné prepojenia a reakciu na strane 

dopytu za prioritu (a nie ako rovnocenný zdroj) (článok 23 navrhovaného nariadenia); 

2) v navrhovaných opatreniach sa zavádzajú limity emisií CO2 na podporu vývoja 

nových výrobných kapacít (trhy s kapacitami) pre subjekty zúčastňujúce sa dvojkomoditného 

trhu, čo by v praxi viedlo k vylúčeniu subjektov spracúvajúcich uhlie z účasti 

na dvojkomoditnom trhu (článok 23 ods. 4) navrhovaného nariadenia). Zachovanie tohto 

limitu na domácom trhu by viedlo k faktickému vylúčeniu väčšiny ekonomických a 

flexibilných opatrení určených na vyriešenie problému nedostatočných výrobných kapacít, čo 

by sa zjavne premietlo do zvýšenia nákladov na realizáciu trhu s kapacitami pre koncových 

spotrebiteľov. To by zase priamo viedlo k vzostupu miery energetickej chudoby, čo je samo 

osebe v rozpore s cieľmi energetickej politiky EÚ; 
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3) požiadavka, aby sa všetky príjmy vyplývajúce z pridelenia kapacity prepojovacích 

vedení použili na udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít prepojovacích vedení a nie ako 

príjem, ktorý sa má zohľadniť pri výpočte sadzieb (článok 17 navrhovaného nariadenia). 

Podľa Sejmu nie sú v navrhovanom nariadení splnené ani formálne požiadavky 

na dodržanie zásady subsidiarity. Komisia neposkytla dostatočné dôkazy o tom, že by sa ciele 

navrhovaného nariadenia nedali lepšie regulovať na úrovni členských štátov. Tieto 

nedostatočné dôkazy, najmä chýbajúce kvalitatívne a kvantitatívne údaje, sú porušením 

článku 5 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je prílohou 

k ZEÚ a ZFEÚ. V dôsledku tohto chýbajúceho odôvodnenia je navyše veľmi náročné, ak nie 

nemožné, aby národné parlamenty dokázali posúdiť dodržiavanie zásady subsidiarity, čo je 

ich právom [článok 5 ods. 3, článok 12 písm. b) ZEÚ a článok 6 protokolu (č. 2)]. Preto 

možno tiež dospieť k záveru, že navrhovaným nariadením sa porušuje článok 4 ods. 3 ZEÚ, 

v ktorom sa stanovuje, že podľa zásady lojálnej spolupráce si musia Únia a členské štáty 

pri úplnom vzájomnom rešpektovaní navzájom pomáhať pri vykonávaní úloh plynúcich 

zo zmlúv. 

Na záver teda možno povedať, že Sejm zastáva názor, že návrh nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016) 861 

final) porušuje zásadu subsidiarity. 


