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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko maďarského Národního shromáždění týkající se návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektřinou
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 maďarského Národního shromáždění týkající se 
výše uvedeného návrhu směrnice.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Výbor Národního shromáždění pro evropské záležitosti

Pan László Kövér
k rukám předsedy Národního shromáždění

Vážený pane předsedo,

Výbor Národního shromáždění pro evropské záležitosti na základě § 142 odst. 2 rozhodnutí 
maďarského Národního shromáždění č. 10/2014 (ze dne 24. února) o některých ustanoveních 
jednacího řádu předkládá v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady
o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], jakož
i v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech 
pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)] zprávu
o vzniku podmínek pro přijetí odůvodněného stanoviska.

V Budapešti dne 18. dubna 2017

Dr. Richárd Hörcsik
předseda výboru
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Výbor Národního shromáždění pro evropské záležitosti

Samostatný návrh výboru

Zpráva

o vzniku podmínek pro přijetí odůvodněného stanoviska v souvislosti s návrhem nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) 

[COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], jakož i v souvislosti s návrhem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 

(přepracované znění) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)]

Zpravodaj: Dr. Richárd Hörcsik
předseda

V Budapešti dne 18. dubna 2017
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1. Souvislosti právní úpravy přezkumu zásady subsidiarity

Zásada subsidiarity stanoví, že rozhodnutí je třeba přijímat vždy na co nejnižší úrovni.

Podle článku 51 Smlouvy o Evropské unii (dále jen: SEU) je plánované opatření Unie
v souladu se zásadou subsidiarity tehdy, pokud je nelze uskutečnit na úrovni členských států, 
respektive pokud lze dosáhnout vytčeného cíle lépe a účinněji opatřením na úrovni Unie
a pokud opatření na úrovni Unie vytváří přidanou hodnotu.

Vnitrostátní parlamenty členských států EU jsou podle protokolu č. 2 připojenému
k Lisabonské smlouvě2 oprávněny v souvislosti s návrhy právních předpisů Evropské unie 
přezkoumávat zákonem upraveným postupem uplatňování zásady subsidiarity. Pokud daná 
komora parlamentu konstatuje, že došlo k porušení této zásady, může do osmi týdnů od 
vyhlášení návrhu právního předpisu odeslat odůvodněné stanovisko předkladateli, tj. Evropské 
komisi, resp. unijním normotvůrcům. V případě přijetí určitého počtu odůvodněných 
stanovisek upřesněného v protokolu č. 2 musí předkladatel návrh právního předpisu 
přezkoumat a v krajním případě jej může i stáhnout. Cílem postupu je, aby vnitrostátní 
parlamenty v případě potřeby mohly zabránit tomu, aby orgány Unie překračovaly jim svěřené 
pravomoci.

Výbor pro evropské záležitosti maďarského parlamentu může přezkoumat návrh právního 
předpisu Unie z hlediska dodržování zásady subsidiarity na základě § 71 odst. 1 a 2 zákona 
Národního shromáždění č. XXXVI, jakož i na základě § 142 odst. 1 a 2 rozhodnutí 
maďarského Národního shromáždění č. 10/2014 (ze dne 24. února) o některých ustanoveních 
jednacího řádu (dále jen: rozhodnutí o některých ustanoveních jednacího řádu).

Pokud Výbor pro evropské záležitosti konstatuje, že je návrh právního předpisu v rozporu se 
zásadou subsidiarity, předloží zprávu o vzniku podmínek pro přijetí odůvodněného stanoviska
a návrh rozhodnutí o přijetí této zprávy. Podle § 142 odst. 3 rozhodnutí o některých 
ustanoveních jednacího řádu Národní shromáždění rozhodne o přijetí zprávy a návrhu 
rozhodnutí. Lhůta osmi týdnů pro přijetí odůvodněného stanoviska je lhůtou objektivní, proto 
by ji mělo Národní shromáždění vhodně zohlednit.

2. Předmět přezkumu použití zásady subsidiarity: legislativní návrhy Evropské 
komise

Evropská komise dne 30. listopadu 2016 předložila balíček opatření s názvem Čistá energie 
pro všechny Evropany, jehož součástí jsou dva níže uvedené legislativní návrhy:

 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou 
(přepracované znění) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], (dále jen: návrh nařízení) a

 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)], (dále jen: 
návrh směrnice).

V balíčku opatření předložených Evropskou komisí se zvláštní pozornosti dostává třem 
tématům: postavení energetické účinnosti do popředí, celosvětovému vedoucímu postavení 
EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a spravedlivým podmínkám pro odběratele 
energií.

                                               
1 O souvislostech práva Unie spojených s uplatňováním zásady subsidiarity a možných důsledcích se lze dočíst v příloze.
2 Protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o 

fungování Evropské unie, resp. Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
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Cílem návrhů právních předpisů je nové uspořádání trhu s elektřinou, a to tak, aby došlo
k náležité integraci energie z obnovitelných zdrojů do energetické soustavy a dále aby byly 
zajištěny potřebné právní rámce, které zabezpečí dotvoření konkurenceschopného
a flexibilního vnitřního trhu s energií zaměřeného na odběratele. Součástí tohoto balíčku 
opatření je dokončení energetické unie, v jehož rámci se zvláštní pozornost věnuje energetické 
účinnosti a energii z obnovitelných zdrojů, jakož i stabilním dodávkám energie
a integrovanému trhu s energií, jakož i ukončení používání regulovaných cen energie.

Právním základem návrhu nařízení a návrhu směrnice je čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), podle kterého se pravomoci Evropské unie vztahují na zajištění fungování 
trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek, podporu energetické účinnosti a úspor energie, jakož
i na rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie a na podporu propojení energetických sítí. 
Současně se v čl. 194 odst. 2 SFEU stanoví i to, že se opatření Unie nedotýkají práva členských 
států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jeho volby mezi různými 
energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování energií.

Prvkem nového uspořádání trhu s elektřinou je i posílení regionální spolupráce, které je podle 
Evropské komise potřeba také proto, že nekoordinovaná vnitrostátní rozhodnutí mohou vést ke 
vzniku významných nákladů pro evropské odběratele. V rámci tohoto sbližování Evropská 
komise doporučuje, aby došlo i k revizi regulačního dohledu a aby Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (ACER) získala větší pravomoci v těch přeshraničních 
otázkách, které vyžadují koordinovaná regionální rozhodnutí.

3. Přezkum uplatňování zásady subsidiarity provedený Výborem pro evropské 
záležitosti v souvislosti s návrhem nařízení

Cílem návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (COM(2016) 861) je vymezit základ pro 
účinné dosažení cílů evropské energetické unie a zejména rámce politiky v oblasti klimatu
a energetiky v období do roku 2030 tak, aby tržní signály přispívaly ke zvýšení flexibility, 
dekarbonizaci a posílení inovací.

Podle Evropské komise nelze účinně zajistit dosažení cíle podle článku 194 o integraci 
evropských trhů s energií na úrovni členských států. Podle Evropské komise je aktuálnost 
návrhu nařízení odůvodněna i urgentními opatřeními, na něž naléhá Evropská rada. Je třeba 
poznamenat, že závěry Rady, na něž se odkazuje, hovoří o strategiích a akčních plánech, 
nikoliv však o vytvoření nové, regionální struktury ani o radikálním novém uspořádání 
energetických soustav členských států. V závěrech Rady ze dne 15. prosince 2016 se například 
pouze obecně vyzdvihují strategie jednotného trhu a význam energetické unie a stanoví se pro 
jejich vypracování termín do roku 2018.

Evropská komise předkládá ve formě návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou návrh na 
zavedení takových nových (níže uvedených) pravidel, které tím, že přehlížejí zásadu 
subsidiarity a proporcionality, bezdůvodně překračují pravomoci svěřené Evropské unii.

3.1. Zaprvé přenesení rozhodnutí o kapacitních mechanismech na úroveň Unie porušuje 
zásadu subsidiarity, neboť není nijak odůvodněno, proč nelze odstranit narušení trhu, která 
takto vznikají, uspokojivě na úrovni členských států. K porušení zásady subsidiarity dochází
v první řadě uplatněním kapacitních mechanismů v článcích 18 až 24 návrhu nařízení.

K uplatnění kapacitních mechanismů dochází i v současnosti, a to v zájmu napravení narušení 
trhu, která se týkají bezpečnosti dodávek a která nelze řešit jinak (např. regulačními kroky). 
Cílem mechanismu je zabezpečení dodávek elektrické energie na střední a velkou vzdálenost 
tak, aby dodávky byly schopné pokrýt poptávku. V zásadě kapacity, které jsou k dispozici 
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nebo které provozovatelé kapacit nově postaví, zajišťují dodatečný příjem – v souladu
s pravidly státní podpory, čímž se podporují investice a provozní kapacity, které by se na tržní 
bázi nerealizovaly.

Návrh nařízení kromě obecných požadavků na zavedení kapacitních mechanismů stanoví jako 
nový prvek, aby na rozdíl od současné praxe, kdy členské státy předkládají návrh na využití 
kapacitního mechanismu na základě analýz provedených podle vlastní metodologie, vycházely 
návrhy členských států z evropského posouzení přiměřenosti zdrojů, o němž se rozhodne na 
základě návrhu nařízení. Toto posouzení by vypracovala Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E) a schválila agentura ACER.

3.2 Otázka subsidiarity vyvstává v souvislosti s tím, jak je článkem 23 návrhu nařízení, 
který upravuje koncepční zásady kapacitních mechanismů, členským státům nepřímo 
odebrána možnost rozhodnout se o skladbě zdrojů energie. Podle čl. 23 odst. 4 musí výrobní 
kapacita, o níž bylo po vstupu tohoto nařízení v platnost učiněno konečné rozhodnutí
o investici, splňovat emisní limity ve výši 550 g CO2/kWh, což vylučuje z kapacitního 
mechanismu uhelné elektrárny. Výše uvedené emisní limity mohou znevýhodňovat výrobu 
elektřiny z uhlí a v případě členských států, které ve významné míře spoléhají na výrobu 
elektrické energie z uhlí, znamená toto ustanovení nepřímé omezení v rozhodování o skladbě 
zdrojů energie.

To je v rozporu s právem členských států stanoveným v čl. 194 odst. 2 SFEU, jelikož se tím 
nepřímo ovlivňuje svobodná volba mezi různými zdroji energie a základní skladba zásobování 
energií. V čl. 194 odst. 2 SFEU se uvádí, že se tato opatření nedotýkají „práva členského státu 
stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jeho volby mezi různými 
energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování energií, aniž je dotčen čl. 192 odst. 2 
písm. c)“.

Evropská komise při odůvodňování opatření v posouzení dopadů odkazovala na skutečnost, že 
kvůli odchylné praxi členských států neexistuje vyhovující nástroj pro srovnávání a hodnocení 
návrhů týkajících se uplatňování kapacitních mechanismů. Kromě toho hodnocení na 
vnitrostátní úrovni často dostatečně nezohledňují možnosti, jež skýtá regionální, respektive 
evropský trh, což může vést k vytváření zbytečných kapacit při současném poskytování státní 
podpory.

Použití výlučně celoevropské analýzy provedené na základě metody zabezpečení dodávek po 
stránce zdrojů jakožto hodnocení pro zavedení kapacitních mechanismů vyvolává obavy. Bylo 
by ještě přijatelné, aby jednotnou evropskou metodu stanovila Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E), respektive aby vypracovala 
celoevropské analýzy. Vedle toho je však třeba dále zohledňovat analýzy na vnitrostátní
a regionální úrovni. Plánované opatření velkou měrou omezuje manévrovací prostor 
dotčených členských států, s ohledem na současnou metodu a možnosti ENTSO-E omezuje 
možnost zavedení kapacitních mechanismů, jelikož ukazatele bezpečnosti dodávek jsou 
určeny s přihlédnutím k možnostem dovozu / přeshraničním kapacitám, tudíž kromě hlášení 
týkajících se optimistického rozvoje elektráren v ostatních členských státech nebudou 
celoevropské analýzy podporovat význam kapacitních mechanismů.

Dalším problémem je to, že návrh nařízení nezohledňuje hledisko nákladové efektivity. Čl. 18 
odst. 3 návrhu nařízení stanoví povinnost, aby členský stát předtím, než zavede kapacitní 
mechanismus, v případě obav týkajících se přiměřenosti zdrojů zejména zvážil odstranění 
narušení regulačního rámce, umožnění tvorby cen odrážející nedostatek energie, rozvoj 
propojení, skladování energie, opatření na straně poptávky a energetickou účinnost. Současně 
návrh nařízení nestanoví analýzu žádného hospodářského hlediska, čímž vyvstává možnost, že 
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budoucí nedostatek kapacity se vyřeší podstatně dražším nástrojem, než je případný kapacitní 
mechanismus.

3.3 Zásada subsidiarity je porušena tím, že návrh nařízení některé prvky pravomocí 
členských států v oblasti provozování přenosové soustavy elektrické energie přenáší na 
regionální úroveň. Vznikla by regionální operační střediska disponující samostatnými 
rozhodovacími pravomocemi, což je v protikladu k tomu, aby za bezpečnost dodávek nesly 
odpovědnost členské státy EU. Vznik regionálního operačního střediska by silně omezil 
možnost zásahu členských států v zájmu bezpečnosti dodávek.

Podle odůvodnění návrhu nařízení by tak mohli provozovatelé přenosových a přepravních 
soustav rozhodovat v rámci regionálních operačních středisek o otázkách, v jejichž případě by 
roztříštěná a nekoordinovaná vnitrostátní opatření mohla mít na trh a na odběratele negativní 
dopad (např. v oblasti provozování soustavy, výpočtů kapacity propojovacích vedení, 
bezpečnosti dodávek a rizikové připravenosti).

Vznik regionálních operačních středisek je dalším krokem v rámci již v současnosti 
fungujících forem regionální spolupráce, k jejichž rozvoji vedly iniciativy v nedávné 
minulosti. Jejich vyhodnocení kvůli nedostatku času a zkušeností dosud nemohlo proběhnout
a Evropská komise na tyto výsledky nečekala. Rozšíření pravomocí, jež se navrhuje v návrhu 
nařízení, tudíž není přiměřené k dosažení požadovaných cílů.

4. Přezkum uplatňování zásady subsidiarity provedený Výborem pro evropské 
záležitosti v souvislosti s návrhem směrnice

S ohledem na návrh směrnice je uplatňování zásady subsidiarity v prvé řadě nastoleno
v souvislosti s článkem 5 návrhu směrnice, jímž se stanoví povinnost zavedení tržních cen za 
dodávky namísto pravomoci členských států rozhodnout o cenách elektrické energie.

Článek 5 návrhu směrnice – Tržní ceny za dodávky

1. Dodavatelé elektřiny mohou volně stanovit cenu, za niž dodávají elektřinu zákazníkům. 
Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli 
elektřiny.

2. Členské státy cíleně a jinými prostředky než veřejnými zásahy do stanovování cen za dodávky 
elektřiny zajistí ochranu zákazníků trpících energetickou chudobou a zranitelných zákazníků.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 členské státy, které k [vložte datum vstupu této směrnice
v platnost] uplatňují veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zákazníkům
v domácnostech, kteří trpí energetickou chudobou nebo jsou zranitelní, mohou tyto veřejné zásahy 
nadále uplatňovat do [vložte datum – pět let od vstupu této směrnice v platnost]. Tyto veřejné zásahy 
musí sledovat cíl obecného hospodářského zájmu, být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační
a ověřitelné a musí zaručovat rovnost přístupu elektroenergetických podniků Unie k zákazníkům. 
Zásahy nesmí překračovat rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle obecného 
hospodářského zájmu, musí být časově omezené a musí být přiměřené, pokud jde o ty, kdo z nich mají 
prospěch.

4. Po [vložte datum – pět let od vstupu této směrnice v platnost] mohou členské státy nadále 
uplatňovat veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zranitelným zákazníkům
v domácnostech, pokud je to nezbytně nutné z důvodů krajní naléhavosti, konkrétně v případech vyšší 
moci, pro něž nebylo nalezeno jiné řešení než dočasná regulace cen. Tyto zásahy musí splňovat 
podmínky stanovené v odstavci 3.
Členské státy oznámí opatření přijatá podle prvního pododstavce Komisi do jednoho měsíce od jejich 
přijetí a mohou je ihned uplatňovat. K oznámení se připojí vysvětlení, proč nebylo možné danou situaci 
uspokojivě vyřešit jinými nástroji a jak byla určena doba trvání opatření a ti, kdo z něj mají prospěch. 
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Oznámení je považováno za úplné, pokud Komise ve lhůtě dvou měsíců od jeho obdržení nebo od 
obdržení případných dodatečných informací, které si vyžádala, nepožádá o žádné další informace.
Pokud se Komise domnívá, že požadavky stanovené v prvním pododstavci nejsou splněny, může ve 
lhůtě dvou měsíců od obdržení úplného oznámení přijmout rozhodnutí vyzývající vnitrostátní orgány, 
aby dotčená opatření změnily nebo zrušily. Lhůta pro přijetí rozhodnutí může být se společným 
souhlasem Komise a dotčeného členského státu prodloužena.
Veřejný zásah uplatňovaný na základě tohoto odstavce se považuje za platný, pokud Komise nepřijala 
rozhodnutí vyzývající vnitrostátní orgány, aby dotčené opatření změnily nebo zrušily.

Na základě výše uvedených skutečností by směrnice po dobu prvních pěti let od vstupu
v platnost přiznala výjimečnou možnost státu stanovovat ceny na obranu zákazníků trpících 
energetickou chudobou nebo nacházejících se ve zranitelné situaci a v uvedeném případě 
„krajní naléhavosti“ by stát mohl zákazníkům z řad domácností i po uplynutí pěti let regulovat 
ceny, ale v tomto případě by se jednalo o rozhodovací právo v diskreční pravomoci Evropské 
komise. To by však znamenalo zbytečné a nepřiměřené omezení práva členského státu 
stanovit cenu a současně není zohledněn stávající soubor nástrojů členských států na ochranu 
práv spotřebitelů a snížení energetické chudoby.

Omezení pravomocí členských států ohledně rozhodování o ceně elektrické energie by bylo 
přijatelné jen tehdy, pokud by přinášelo oproti opatření členského státu přidanou hodnotu. 
Současně platí, že energetika je zvláštním odvětvím hospodářství, kde by zrušení 
regulovaných cen – podle dosavadních zkušeností – nezintenzivnilo hospodářskou soutěž, ale 
vedlo k významnému zvýšení ceny.

Naopak v Maďarsku zavedení úřední ceny významně zlepšilo pozici spotřebitelů: pokud jde
o elektrickou energii, částka nedoplatků se snížila na polovinu, o více než třetinu se snížil 
počet odpojených domácností. Tyto skutečnosti podporují závěr, že úřední regulace cen ze 
strany členského státu je odpovídajícím nástrojem k ochraně spotřebitelů a k vymýcení 
energetické chudoby.

Kromě toho zrušení stanovování cen státem není nutné, jelikož současný systém regulace cen 
na maloobchodním trhu s elektrickou energií nebrání hospodářské soutěži, přičemž ponechává 
spotřebitelům možnost pořizovat elektrickou energii na konkurenčním trhu.

Návrh směrnice je v rozporu se zásadou subsidiarity, jelikož

 na jedné straně nedokazuje, že na ústřední, regionální nebo místní úrovni nemohou 
členské státy uspokojivě dosáhnout dostupných cen,

 na druhé straně ačkoliv by omezoval pravomoci členských států navzdory tomu, že by 
nezajistil spotřebitelům výhodnější podmínky, tak by ani nepodpořil, aby se uvedených 
vytčených cílů dosáhlo díky účinku nebo rozsahu plánovaného opatření na úrovni Unie 
lépe.

5. Stanovisko Výboru pro evropské záležitosti ohledně uplatňování zásady 
subsidiarity

Na schůzi Výboru pro evropské záležitosti dne 6. března 2017 poskytl zástupce Ministerstva 
národního rozvoje informace o cílech návrhu směrnice a návrhu nařízení a o jejich hlavních 
prvcích. Výbor pro evropské záležitosti konstatoval, že je právně možné přezkoumat 
dodržování zásady subsidiarity, jehož osmitýdenní lhůta k odeslání odůvodněného stanoviska 
uplyne pro návrh směrnice dne 9. května 2017 a pro návrh nařízení dne 17. května 2017.

Výbor pro evropské záležitosti provedl přezkum použití zásady subsidiarity na své schůzi dne 
18. dubna 2017 a vyjádřil následující obavy.
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5.1 V případě návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (COM(2016) 861):

 přenesení rozhodování o kapacitním mechanismu na úroveň Unie je v rozporu se 
zásadou subsidiarity;

 otázka subsidiarity vyvstává v souvislosti s odebráním možnosti členských států 
rozhodnout se o skladbě zdrojů energie, jak nepřímo vyplývá z článku 23 návrhu 
nařízení;

 použití výlučně celoevropské analýzy provedené na základě metody zabezpečení 
dodávek po stránce zdrojů jakožto hodnocení pro zavedení kapacitních mechanismů 
vyvolává obavy;

 v rozporu se zásadou subsidiarity je i přenesení některých prvků pravomocí členských 
států v oblasti provozování přenosové soustavy elektrické energie na regionální 
úroveň. Vznikla by regionální operační střediska disponující samostatnými 
rozhodovacími pravomocemi, což je v protikladu k tomu, aby za bezpečnost dodávek 
nesly odpovědnost členské státy EU.

5.2 V článku 5 návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
(COM(2016) 864) je stanoveno zavedení tržních cen za dodávky, které by zbytečně omezilo 
pravomoci členských států v oblasti rozhodování o cenách elektrické energie, a současně se
přehlíží sada existujících nástrojů členských států, která slouží k ochraně práv spotřebitele a ke 
snížení energetické chudoby. Návrh směrnice je v rozporu se zásadou subsidiarity, jelikož:

 na jedné straně nedokazuje, že na ústřední, regionální nebo místní úrovni nemohou 
členské státy uspokojivě dosáhnout dostupných cen,

 na druhé straně ačkoliv by omezoval pravomoci členských států navzdory tomu, že by 
nezajistil spotřebitelům výhodnější podmínky, tak by ani nepodpořil, aby se uvedených 
vytčených cílů dosáhlo díky účinku nebo rozsahu plánovaného opatření na úrovni Unie 
lépe.

Výbor pro evropské záležitosti na základě výše uvedených zjištění konstatuje, že návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) 
[COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], jakož i v souvislosti s návrhem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) 
[COM(2016) 864; 2016/0380(COD)] jsou v rozporu se zásadou subsidiarity.
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Příloha

Postup týkající se ověřování dodržování zásady subsidiarity a jeho možné
důsledky

Zásada subsidiarity podle článku 5 SEU:

„3. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 
jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.
Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady 
subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu.
4. Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, 
co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.
Orgány Unie uplatňují zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality.“

Přezkum uplatnění zásady subsidiarity podle článku 6 protokolu č. 2:

„Ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu v úředních jazycích Unie 
může každý vnitrostátní parlament nebo kterákoli komora vnitrostátního parlamentu zaslat 
předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, proč 
soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.“

Důsledky odůvodněného stanoviska závisí na tom, kolik parlamentů členských států 
konstatuje u téhož unijního návrhu ve stanovené osmitýdenní lhůtě porušení zásady 
subsidiarity.

V postupu má 28 parlamentů členských států za každý stát 2-2 hlasy (celkem 56 hlasů). Na 
rozhodování Unie mohou mít odůvodněná stanoviska zásadní vliv zejména tehdy, pokud –
v závislosti na daném legislativním postupu Unie – jedna čtvrtina, jedna třetina, resp. většina 
parlamentů členských států konstatuje, že došlo k porušení zásady subsidiarity.

Podle článku 7 protokolu č. 2 musí být návrh přezkoumán v rámci postupu tzv. žluté karty, 
pokud konstatuje porušení zásady subsidiarity u téhož návrhu jedna třetina vnitrostátních 
parlamentů (19 hlasů). Po provedení přezkumu může předkladatel návrh zachovat, změnit 
nebo stáhnout. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byl postup žluté karty uplatněn 
třikrát. V prvním případě byl návrh stažen, zatímco v druhých dvou případech3 jej Evropská 
komise zachovala beze změny. 

                                               
3 Maďarské Národní shromáždění konstatovalo porušení zásady subsidiarity rozhodnutím maďarského Národního 

shromáždění č. 87/2013 (ze dne 22. října) týkajícím se návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného 
žalobce a rozhodnutím maďarského Národního shromáždění č. 9/2016 (ze dne 10. května) týkajícím se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 
1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
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IX. Archiv rozhodnutí

Rozhodnutí maďarského Národního shromáždění č. 10/2017 (ze dne 5. května) 
o vzniku podmínek pro přijetí odůvodněného stanoviska v souvislosti s návrhem 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované 
znění) [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)], jakož i v souvislosti s návrhem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
(přepracované znění) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)]*

1. Národní shromáždění přijímá zprávu Výboru pro evropské záležitosti o vzniku 
podmínek pro přijetí odůvodněného stanoviska v souvislosti s návrhem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016) 861; 
2016/0379(COD)], jakož i v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016) 864; 
2016/0380(COD)] (dále jen: zpráva) a na jejím základě konstatuje, že návrh nařízení a návrh 
směrnice jsou v rozporu se zásadou subsidiarity.

2. Národní shromáždění vyzývá svého předsedu, aby odůvodněné stanovisko obsažené 
ve zprávě zaslal předsedům Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise a zároveň aby
o tom uvědomil vládu.

Sándor Lezsák v. r.,
místopředseda maďarského Národního shromáždění

István Ikotity v. r.,
notář Národního shromáždění

Dr. István Tiba v. r.,
notář Národního shromáždění

                                               
* Maďarské Národní shromáždění přijalo toto rozhodnutí na svém zasedání dne 3. května 2017.
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