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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje madžarskega državnega zbora o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne 
energije
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Madžarski državni zbor je o zgoraj omenjenem predlogu direktive 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

Odbor za evropske zadeve državnega zbora

Gospodu Lászlu Kövérju,
predsedniku državnega zbora

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za evropske zadeve državnega zbora na podlagi člena 142(2) sklepa državnega zbora 
10/2014 OGY z dne 24. februarja 2014 o nekaterih določbah poslovnika predloži poročilo o 
obstoju pogojev za sprejetje obrazloženega mnenja glede osnutka uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) [COM(2016)0861; 
2016/0379(COD)] ter osnutka direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih 
notranjega trga električne energije (prenovitev) [COM(2016)0864; 2016/0380(COD)].

Budimpešta, 18. april 2017

dr. Richárd Hörcsik
predsednik odbora
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Odbor za evropske zadeve državnega zbora

Neodvisen predlog odbora

Poročilo

o obstoju pogojev za sprejetje obrazloženega mnenja glede osnutka uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) [COM(2016)0861; 

2016/0379(COD)] ter osnutka direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) [COM(2016)0864; 

2016/0380(COD)]

Poročevalec dr. Richárd Hörcsik
predsednik

Budimpešta, 18. april 2017
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1. Pravno ozadje obravnave v zvezi z načelom subsidiarnosti

V skladu z načelom subsidiarnosti bi bilo treba odločitve vedno sprejemati na najnižji možni 
ravni.

V členu 51 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) je določeno, da v skladu z 
načelom subsidiarnosti Unija načrtuje dejavnosti, le če in kolikor države članice ciljev 
predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje, bolje ali učinkoviteje 
dosežejo na ravni Unije, in če ima ukrep Unije dodano vrednost.

Protokol (št. 2)2 Lizbonske pogodbe določa, da lahko nacionalni parlamenti držav članic EU 
preučijo osnutke zakonodajnih aktov Evropske unije v smislu skladnosti z načelom 
subsidiarnosti po postopku, določenem z zakonom. Če je zadevni parlament mnenja, da je bilo 
načelo kršeno, lahko v osmih tednih od datuma pošiljanja osnutka zakonodajnega akta pošlje 
svoje obrazloženo mnenje predlagatelju zakonodaje – Evropski komisiji – in zakonodajalcu
Unije. Če število obrazloženih mnenj presega število, določeno v Protokolu (št. 2), mora 
predlagatelj zakonodajnega akta osnutek ponovno preučiti in na koncu morda celo umakniti. 
Namen postopka je, da bi imeli po potrebi nacionalni parlamenti možnost, da institucijam 
Evropske unije preprečijo prekoračitev njihovih pristojnosti.

Odbor za evropske zadeve državnega zbora lahko zakonodajni predlog Evropske unije v zvezi 
z načelom subsidiarnosti preuči v skladu s členom 71(1) in (2) zakona št. XXXVI iz leta 2012 
o državnem zboru in členom 142(1) in (2) sklepa DZ 10/2014 z dne 24. februarja 2014 o 
nekaterih določbah poslovnika (v nadaljnjem besedilu: HHSZ).

Če odbor za evropske zadeve ugotovi, da zakonodajni predlog ni skladen z načelom 
subsidiarnosti, predloži poročilo o obstoju pogojev za sprejetje obrazloženega mnenja in 
predlog sklepa o sprejetju poročila. Na podlagi člena 142(3) HHSZ odloči o sprejetju poročila 
in predloga sklepa državni zbor. Rok osmih tednov, ki velja za sprejetje obrazloženega 
mnenja, je objektiven, zato je za državni zbor primerno, da ga upošteva.

2. Predmet obravnave v zvezi z načelom subsidiarnosti: Zakonodajni predlogi 
Evropske komisije

Evropska komisija je 30. novembra 2016 predložila sveženj ukrepov „Čista energija za vse 
Evropejce“, katerega del sta tudi naslednja zakonodajna predloga:

 osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 
(prenovitev) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)], (v nadaljnjem besedilu: osnutek 
uredbe) ter

 osnutek direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije (prenovitev) [COM(2016)0864; 2016/0380(COD)], (v nadaljnjem 
besedilu: osnutek direktive).

V svežnju ukrepov Komisije je namenjena posebna pozornost trem področjem: energijski 
učinkovitosti, svetovnemu vodilnemu položaju EU na področju obnovljivih virov energije in 
pošteni obravnavi odjemalcev energije.

Cilj osnutkov predpisov je preoblikovanje trga električne energije z ustrezno vključitvijo rabe 
obnovljivih virov energije v energetski sistem in zagotovitvijo potrebnih pravnih okvirov, ki 
                                               
1 Evropska pravna podlaga za izvajanje načela subsidiarnosti in možne posledice postopka so opisane v prilogi.
2 Protokol (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o 

delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.
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so usmerjeni k odjemalcem in pomenijo vzpostavitev prožnega in konkurenčnega notranjega 
trga energije. Sveženj ukrepov je del uresničitve energetske unije, v kateri so posebej 
poudarjeni energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije, zanesljiva oskrba z energijo in 
povezan trg energije ter odprava reguliranih cen energije.

Pravna podlaga osnutka uredbe in osnutka direktive je člen 194(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim so zagotovitev delovanja energetskega trga, 
zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energijo v Uniji, spodbujanje energetske učinkovitosti in 
varčevanja z energijo ter razvijanje novih in obnovljivih virov energije in spodbujanje 
medsebojnega povezovanja energetskih omrežij v pristojnosti Evropske unije. Vendar člen 
194(2) PDEU obenem določa, da ukrepi Unije 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.

Element nove zasnove trga z električno energijo je vzpostavitev tesnejšega regionalnega 
sodelovanja, ki je po mnenju Evropske komisije potrebno tudi zato, ker lahko neusklajene 
nacionalne odločitve evropskim odjemalcem povzročijo znatne stroške. V duhu tega pristopa 
Evropska komisija predlaga tudi, da se na novo prilagodi tudi regulativni nadzor in okrepijo 
pristojnosti Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) pri čezmejnih 
vprašanjih, za katera je potrebna usklajena regionalna odločitev.

3. Preverjanje subsidiarnosti v zvezi z osnutkom uredbe v odboru za evropske 
zadeve

Cilj osnutka uredbe o notranjem trgu električne energije (COM(2016)0861) je oblikovati 
temelje za učinkovito izpolnitev zastavljenih ciljev evropske energetske unije – še posebej 
tistih, ki so zastavljeni v okviru podnebne in energijske politike za obdobje do leta 2030 – in v 
interesu tega omogočiti dajanje tržnih signalov za večjo prilagodljivost, razogljičenje in 
inovacije.

Po mnenju Komisije je na podlagi člena 194 cilj osnutka uredbe spodbujati medsebojno 
povezovanje evropskih energetskih trgov, česar po mnenju Komisije na ravni držav članic ni 
mogoče učinkovito doseči. Po mnenju Komisije aktualnost osnutka uredbe potrjujejo tudi 
nedavni pozivi Evropskega sveta (ES) k ukrepanju. Pripomniti velja, da zgornje ugotovitve 
Sveta nakazujejo na strategije in akcijske načrte, ne pa na vzpostavitev novega regionalnega 
organizacijskega sistema ali radikalno spremembo energetske strukture držav članic. 
Ugotovitve ES z dne 15. decembra 2016 izpostavljajo npr. pomen enotnih tržnih strategij in 
energetske unije le na splošno, kot rok za njihovo dokončno oblikovanje pa je v njih določeno 
leto 2018.

Evropska komisija z osnutkom uredbe o notranjem trgu električne energije podaja predlog za 
uvedbo takšnih novih pravil – navedena so v nadaljevanju –, ki ob neupoštevanju načela 
subsidiarnosti in načela sorazmernosti neupravičeno presegajo pristojnosti, podeljene Evropski 
uniji.

3.1. Prvič, s prenosom odločanja o mehanizmih zmogljivosti na raven Unije krši načelo 
subsidiarnosti, saj ne obstajajo razlogi za domnevo, da tovrstna odprava motenj na trgu ne bi 
bila zadovoljiva tudi na nacionalni ravni. Kršitev načela subsidiarnosti v prvi vrsti izhaja iz 
uporabe mehanizmov zmogljivosti iz členov od 18 do 24 osnutka uredbe.

Mehanizme zmogljivosti pri upravljanju takšnih – z zanesljivostjo oskrbe povezanih – motenj 
na trgu, ki jih na drugačen način (npr. s koraki regulacije) ni mogoče upravljati, uporabljamo 
tudi sedaj. Cilj mehanizma je zagotoviti srednje- in dolgoročno oskrbo z električno energijo 
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tako, da bo oskrba sposobna zadovoljevati potrebe po električni energiji. Ponudnikom 
zmogljivosti se – v skladu s pravili o državni pomoči – zagotavljajo dodatni prihodki v osnovi 
za zmogljivosti, ki jih imajo na voljo ali ki jih je potrebno zgraditi na novo, s čimer se 
spodbujajo naložbe oziroma vzdrževanje zmogljivosti, česar na tržni podlagi
ne bi bilo mogoče uresničiti.

Osnutek uredbe med splošnimi zahtevami glede uvedbe mehanizmov zmogljivosti kot nov 
element določa, da mora v nasprotju s sedanjo prakso, kjer države članice predlog za uporabo 
mehanizmov zmogljivosti podajo na podlagi analiz, ki so jih opravile po lastni metodologiji, 
predlog države članice temeljiti na preverjanju ustreznosti sredstev na evropski ravni, kot je 
opredeljeno v osnutku uredbe. Pripravila bi ga Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov 
(ENTSO-E), potrdil pa bi ga ACER.

3.2 Vprašanje subsidiarnosti se zastavlja tudi glede posrednega odvzema možnosti 
določitve mešanice virov energije državam članicam v členu 23 osnutka uredbe, ki ureja 
načela zasnove mehanizmov zmogljivosti. Na podlagi člena 23(4) bodo morale zmogljivosti 
za proizvodnjo, za katere bodo končne naložbene odločitve sprejete po začetku veljavnosti 
uredbe, ustrezati mejni vrednosti emisij 550 g CO2/kWh, s čimer bodo termoelektrarne na 
premog izločene iz mehanizmov zmogljivosti. Navedena mejna vrednost emisij lahko 
proizvodnjo električne energije s premogom postavi v slabši položaj in za države članice, 
katerih proizvodnja električne energije v znatni meri temelji na premogu, bo ta določba 
posredno omejila možnost določitve mešanice virov energije.

To krši pravice, ki jih člen 194(2) PEU zagotavlja državam članicam, saj posredno vpliva na 
njihovo svobodno izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove oskrbe z 
energijo. Člen 194 (2) PEU določa, da ti „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)“.

Evropska komisija se je v obrazložitvi določb v presoji vplivov sklicevala na to, da zaradi 
različnih praks v deželah članicah nima na razpolago ustreznih sredstev za primerjavo in 
vrednotenje predlogov za uporabo mehanizmov zmogljivosti. Poleg tega nacionalna 
vrednotenja možnosti, ki jih zagotavljata regionalni ali evropski trg, pogosto ne upoštevajo 
ustrezno, kar lahko ob državnih subvencijah vodi do ustvarjanja presežnih zmogljivosti.

Izključna uporaba analize, opravljene v skladu z metodologijo vseevropske zanesljive oskrbe z 
viri, kot vrednotenja, ki utemeljuje uvedbo mehanizma zmogljivosti, je zaskrbljujoča. To, da 
bi Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov (ENTSO-E) določila enotno evropsko 
metodologijo za analize oziroma izdelala vseevropske analize, bi še bilo sprejemljivo. Vendar 
bi bilo treba poleg teh še naprej upoštevati tudi nacionalne in regionalne analize. Načrtovan 
ukrep v veliki meri omejuje manevrski prostor dane države članice, saj sedanja metodologija 
ENTSO-E in pogoji možnost uvedbe mehanizmov zmogljivosti zmanjšujejo na minimum, saj 
se kazalniki zanesljivosti oskrbe določijo ob upoštevanju možnosti uvoza/zmogljivosti 
čezmejnega pretoka energije, zaradi česar vseevropske analize ob posredovanju podatkov 
ostalih držav članic z optimističnimi napovedmi o razvijanju elektrarn ne bodo podprle 
potrebe po mehanizmih zmogljivosti.

Nadaljnja težava je, da osnutek uredbe ne upošteva vidikov stroškovne učinkovitosti. 
Člen 18(3) osnutka uredbe določa, da mora država članica, če se pojavijo pomisleki glede 
ustreznosti energetskih virov, pred uvedbo mehanizmov zmogljivosti pretehtati predvsem 
odpravo regulativnih izkrivljanj, omogočiti oblikovanje cen v primerih pomanjkanja in širitev 
povezovalnih zmogljivosti oziroma preučiti vprašanja glede shranjevanja energije, ukrepov na 
strani povpraševanja in energijske učinkovitosti. Hkrati v osnutku uredbe ni predvidena 
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analiza nobenega vidika gospodarnosti, zato obstaja možnost, da se v prihodnosti pomanjkanje 
zmogljivosti odpravi z veliko dražjimi sredstvi, kot je morebitni mehanizem zmogljivosti.

3.3 Osnutek uredbe bi nekatere elemente pristojnosti držav članic za upravljanje 
prenosnega sistema za električno energijo prenesel na regionalno raven, kar krši načelo 
subsidiarnosti. Ustanovljeni naj bi bili regionalni operativni centri s pristojnostjo samostojnega 
odločanja, kar je v nasprotju z določbo, da so sicer za zanesljivost oskrbe zadolžene države 
članice EU. Ustanovitev regionalnih operativnih centrov močno omejuje možnosti ukrepanja 
držav članic za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe.

Iz obrazložitve osnutka uredbe izhaja, da bi se lahko operaterji prenosnih sistemov v 
regionalnih operativnih centrih odločali glede vprašanj, pri katerih bi razdrobljeni in 
neusklajeni nacionalni ukrepi lahko negativno vplivali na trg in odjemalce (npr. na področju 
upravljanja sistemov, izračuna zmogljivosti povezovalnih daljnovodov, zanesljive oskrbe z
energijo in pripravljenosti na tveganja).

Vzpostavitev regionalnih operativnih centrov presega obstoječe oblike prostovoljnega 
regionalnega sodelovanja, za razvoj katerih so bile podane nedavne pobude. Zaradi 
pomanjkanja časa in izkušenj vrednotenja pobud še ni bilo mogoče opraviti in Komisija ni 
počakala na te rezultate. Širitve pristojnosti, predlagane v osnutku uredbe, zato niso 
sorazmerne glede na cilje, ki naj bi jih dosegli.

4. Preverjanje subsidiarnosti v zvezi z osnutkom direktive v odboru za evropske 
zadeve

Glede osnutka direktive se vprašanje uveljavljanja načela subsidiarnosti lahko zastavi 
predvsem v zvezi z njegovim členom 5, ker ta glede določanja cen električne energije namesto 
dosedanje pristojnosti držav članic predpisuje uvedbo njihovega določanja na tržni podlagi.

Člen 5 osnutka direktive – dobavne cene na tržni podlagi:

(1) Dobavitelji električne energije prosto določajo ceno, po kateri odjemalcem dobavljajo 
električno energijo. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev učinkovite 
konkurence med dobavitelji električne energije.

(2) Države članice zagotovijo usmerjeno zaščito energijsko revnih ali ranljivih 
odjemalcev, vendar ne z javnimi intervencijami v določanje cen za dobavo električne energije.

(3) Države članice, ki na [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti 
te direktive] datum začetka veljavnosti te direktive izvajajo javne intervencije v določanje cen 
za dobavo električne energije energijsko revnim ali ranljivim gospodinjstvom, lahko z 
odstopanjem od odstavkov 1 in 2 take javne intervencije uporabljajo še do [Urad za 
publikacije – vstavite datum – pet let od začetka veljavnosti te direktive]. Take javne 
intervencije so v splošnem gospodarskem interesu, jasno opredeljene, pregledne, 
nediskriminatorne, preverljive in elektroenergetskim podjetjem v Uniji zagotavljajo 
enakopraven dostop do odjemalcev. Intervencije ne presegajo tistega, kar je potrebno za 
zagotovitev splošnega gospodarskega interesa, ki ga želijo doseči, so časovno omejene in 
sorazmerne glede na upravičence.

(4) Države članice lahko po [vstavite datum – pet let od začetka veljavnosti te direktive] še 
naprej izvajajo javne intervencije v določanje cen za dobavo električne energije ranljivim 
gospodinjstvom, če je to potrebno v izjemno nujnih primerih. Take intervencije so skladne s 
pogoji iz odstavka 3.
Države članice o ukrepih, sprejetih v skladu s prvim pododstavkom, uradno obvestijo 
Komisijo najpozneje mesec dni po sprejetju, izvajati pa jih lahko začnejo takoj. Uradnemu 
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obvestilu je priložena razlaga, zakaj položaja ni bilo mogoče zadovoljivo rešiti z drugimi 
sredstvi ter kako so bili določeni upravičenci in trajanje ukrepa. Če Komisija v dveh mesecih 
po prejemu uradnega obvestila ali zahtevanih dodatnih informacij ne zahteva nadaljnjih 
informacij, se šteje, da je uradno obvestilo popolno.
Če Komisija meni, da zahteve iz prvega pododstavka niso izpolnjene, lahko sprejme sklep, s 
katerim od nacionalnih organov zahteva, da ukrepe v dveh mesecih od prejema popolnega 
uradnega obvestila spremenijo ali ukinejo. Obdobje za odločitev se lahko podaljša, če s tem 
soglašata Komisija in zadevna država članica.
Če Komisija ni sprejela sklepa, s katerim od nacionalnih organov zahteva, da ukrep 
spremenijo ali ukinejo, se šteje, da je javna intervencija, izvedena na podlagi tega odstavka, 
veljavna.

Iz navedenega izhaja, da bi osnutek direktive sicer za obdobje petih let po začetku veljavnosti 
te direktive zaradi zaščite energijsko revnih ali ranljivih odjemalcev dal izjemno možnost za 
določanje cen s strani držav članic in da bi bilo v danih okoliščinah „v izjemno nujnih 
primerih“ mogoče določanje cen s strani držav članic za gospodinjske odjemalce podaljšati 
tudi po izteku obdobja petih let, toda v slednjem primeru bi bila pravica odločanja v 
diskrecijski pristojnosti Evropske komisije. To bi pomenilo nepotrebno in nesorazmerno 
omejevanje pravice držav članic glede določanja cen, pri čemer ne bi bili upoštevani obstoječi 
instrumenti držav članic za varstvo pravic odjemalcev in za zmanjševanje energijske revščine.

Omejevanje pristojnosti držav članic glede določanja cen električne energije bi bilo 
sprejemljivo le, če bi v primerjavi z ukrepi držav članic predstavljalo dodano vrednost. 
Energetski sektor je hkrati poseben segment gospodarstva, v katerem odprava reguliranih cen 
– na podlagi dosedanjih izkušenj – ni spodbujala konkurence, temveč je vodila k izjemno 
velikemu dvigu cen.

Hkrati pa je uvedba reguliranih cene na Madžarskem znatno izboljšala položaj odjemalcev: na 
področju električne energije se je znesek zaostalih plačil zmanjšal za polovico, število 
odklopov odjemalcev električne energije pa za več kot tretjino. To potrjuje tudi stališče, da je 
določanje reguliranih cen s strani držav članic primeren instrument za varstvo odjemalcev in 
odpravljanje energijske revščine.

Poleg zgoraj navedenega odprava državnega določanja cen ni potrebna niti zato, ker sedanji 
sistem regulacije cen električne energije na trgu na drobno ne ovira konkurence, s čimer 
odjemalcem pušča odprto možnost za nakup električne energije na konkurenčnem trgu.

Osnutek direktive krši načelo subsidiarnosti, ker

 na eni strani ne dokazuje, da države članice ne morejo ustrezno zagotavljati dostopnih 
cen na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni,

 na drugi strani pa – ob omejitvi pristojnosti držav članic kljub temu, da odjemalcem to 
ne bi zagotovilo ugodnejšega položaja – ni utemeljila niti tega, da bi bilo mogoče 
doseganje omenjenega cilja zaradi obsega ali učinkovitosti načrtovanega ukrepa bolje 
uresničiti na ravni Unije.

5. Stališče odbora za evropske zadeve glede izvajanja načela subsidiarnosti

Predstavnik ministrstva za nacionalni razvoj je na seji odbora za evropske zadeve 6. marca 
2017 podal informacijo o ciljih in pomembnejših elementih osnutka direktive in osnutka 
uredbe. Odbor za evropske zadeve je ugotovil, da je preučitev izvajanja načela subsidiarnosti 
pravno možna, saj se rok osmih tednov za pošiljanje obrazloženega mnenja v zvezi z 
osnutkom direktive izteče 9. maja 2017, v zvezi z osnutkom uredbe pa 17. maja 2017.
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Odbor za evropske zadeve je na svoji seji 18. aprila 2017 preučil izvajanje načela 
subsidiarnosti in izrazil naslednje pomisleke.

5.1 Glede osnutka uredbe o notranjem trgu električne energije COM(2016)0861:

 prenos odločitev glede mehanizmov zmogljivosti na raven Unije krši načelo 
subsidiarnosti;

 vprašanje subsidiarnosti se zastavlja tudi glede posrednega odvzema možnosti 
določitve mešanice virov energije državam članicam v členu 23;

 izključna uporaba analize, opravljene v skladu z metodologijo vseevropske zanesljive 
oskrbe z viri, kot vrednotenja, ki utemeljuje uvedbo mehanizma zmogljivosti, je 
zaskrbljujoča;

 prenos nekaterih elementov pristojnosti držav članic za upravljanje prenosnega sistema 
za električno energijo na regionalno raven krši načelo subsidiarnosti. Ustanovljeni naj 
bi bili regionalni operativni centri s pristojnostjo samostojnega odločanja, kar je v 
nasprotju z določbo, da so sicer za zanesljivost oskrbe zadolžene države članice EU.

5.2 Uvedba dobavnih cen na tržni podlagi iz člena 5 osnutka direktive o skupnih pravilih 
notranjega trga električne energije (COM(2016)0864) bi po nepotrebnem omejevala 
pristojnosti držav članic glede določanja cen električne energije in ne bi upoštevala obstoječih 
instrumentov držav članic za varstvo pravic odjemalcev in zmanjševanje energijske revščine. 
Osnutek direktive krši načelo subsidiarnosti, ker:

 na eni strani ne dokazuje, da zagotavljanja plačljivih cen države članice ne znajo 
zadovoljivo uresničiti na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni,

 na drugi strani pa – ob omejitvi pristojnosti držav članic kljub temu, da odjemalcem to 
ne bi zagotovilo ugodnejšega položaja – ni utemeljila niti tega, da bi bilo mogoče 
doseganje navedenega cilja zaradi obsega ali učinkovitosti načrtovanega ukrepa bolje 
uresničiti na ravni Unije.

Odbor za evropske zadeve na podlagi zgornjih preudarkov ugotavlja, da osnutek uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) 
[COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] in osnutek direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije 
(prenovitev)[COM(2016)0864; 2016/0380(COD)] kršita načelo subsidiarnosti.



PE604.707v01-00 10/11 NP\1129859SL.docx

SL

Priloga

Postopek za obravnavo predlogov v zvezi z načelom subsidiarnosti in morebitne
posledice

Načelo subsidiarnosti je v členu 5 PEU opredeljeno tako:

„(3) V skladu 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.
Institucije Unije uporabljajo načelo subsidiarnosti v skladu s Protokolom o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Nacionalni parlamenti zagotavljajo spoštovanje načela 
subsidiarnosti v skladu s postopkom, določenim v tem protokolu.
(4) V skladu z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne presegajo 
tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb.
Institucije Unije uporabljajo načelo sorazmernosti v skladu s Protokolom o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.“

Preučitev uresničevanja načela subsidiarnosti v skladu s členom 6 Protokola št. 2:

„Vsak nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov lahko v osmih tednih od datuma 
pošiljanja osnutka zakonodajnega akta predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije, v uradnih jezikih Unije, pošlje svoje obrazloženo mnenje z razlogi, zakaj meni, da 
zadevni osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.(...)“

Učinek obrazloženega mnenja je odvisen od števila parlamentov držav članic, ki se v roku 
osmih tednov odločijo, da določen predlog EU ni skladen z načelom subsidiarnosti.

Vsak od 28 nacionalnih parlamentov ima v tem postopku po dva glasova (torej je skupno 
število glasov 56). Obrazložena mnenja bodo vplivala na sprejemanje odločitev v Uniji zlasti v 
primerih, ko se – glede na uporabljeni zakonodajni postopek EU – ena četrtina, ena tretjina ali 
večina parlamentov držav članic odloči, da je kršeno načelo subsidiarnosti.

V primeru postopka rumenega kartona iz člena 7 Protokola (št. 2) je treba osnutek ponovno 
preučiti, če se ena tretjina parlamentov držav članic (19 glasov) odloči, da je predlog 
neskladen s načelom subsidiarnosti. Po ponovni preučitvi lahko predlagatelj odloči, ali bo 
predlog ohranil, ga spremenil ali umaknil. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je bil 
postopek rumenega kartona uporabljen trikrat. V prvem primeru je bil predlog umaknjen, v 
drugih dveh primerih3 pa je Evropska komisija predlog ohranila v nespremenjeni obliki. 

                                               
3 Državni zbor je kršitev načela subsidiarnosti ugotovil s sklepom DZ št. 87/2013 z dne 22. oktobra v zvezi z osnutkom 

uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega tožilstva in s Sklepom DZ št. 9/2016 z dne 10. maja glede osnutka Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96//ES z dne 16. decembra 1996 
o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev.
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IX. Zbirka sklepov

Sklep državnega zbora 10/2017 OGY z dne 5. maja 
o sprejetju poročila o obstoju pogojev za sprejetje obrazloženega mnenja glede osnutka 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 
(prenovitev) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] in osnutka direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) 
[COM(2016)0864; 2016/0380(COD)]*

1. Državni zbor sprejema poročilo odbora za evropske zadeve o obstoju pogojev za 
sprejetje obrazloženega mnenja glede osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
skupnih pravilih za notranji trg električne energije (prenovitev) [COM(2016)0861; 
2016/0379(COD)] in osnutka direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za 
notranji trg električne energije (prenovitev) [COM(2016)0864; 2016/0380(COD)] (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo) in na njegovi podlagi ugotavlja, da osnutek uredbe in osnutek 
direktive kršita načelo subsidiarnosti.

2. Državni zbor naroči predsedniku državnega zbora, naj obrazloženo mnenje iz poročila 
nemudoma posreduje predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije, 
obenem pa o tem obvesti vlado.

Sándor Lezsák l.r.,
podpredsednik državnega zbora

István Ikotity l.r.,
tajnik državnega zbora

dr. István Tiba l.r.,
tajnik državnega zbora

                                               
* Državni zbor je sklep sprejel na svojem zasedanju 3. maja 2017.
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