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(COM(2021)0563 – C9-0362/2021 – 2021/0213(CNS))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Czech Senate has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned proposal for 
a directive.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.



PE700.487v01-00 2/4 NP\1243587XM.docx

XM

ANNEX

A 005150   09.11.2021

PARLAMENT CESKE  REPUBLIKY
SENAT MILOS 

VYSTRCIL 
PREDSEDA

V Fraze  dne 5. listopadu 2021

Vase Excelence,

dovoluji  si  Varn  zaslat  oduvodnene  stanovisko,   ktere  Senat  v  souladu   s   cl.   6
Protokolu c.  2 Lisabonske smlouvy prijal dne  5.  listopadu 2021 k navrhu  smernice Rady, 
kterou   se  meni  struktura  ramcovych  predpisu   Unie  o  zdaneni  energetickych   produktu 
a elektriny (prepracovane zneni),  COM(2021)  563.

Spratelskym pozdravem

Jeho Excelence
David Maria SASSOLI
pfedseda Evropskeho parlamentu
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

333. USNESENÍ 

SENÁTU
ze 17. schůze, konané dne 5. listopadu 2021

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění 
energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) /senátní tisk č. N 67/13/

Senát

I.

1. dospěl k závěru,
že předložený návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) je v rozporu 
se  zásadou  subsidiarity  ve  smyslu  čl.  5  odst.  3  Smlouvy  o  Evropské  unii,  a  to 
z následujících důvodů:

- návrh   směrnice   zasahuje   do   daňové   pravomoci   členských   států   tím,   že 
neumožňuje  stanovit  rozdílné  sazby  daně  pro  energetické  produkty  zařazené 
do téže   kategorie   (při zachování   požadovaných   minimálních   sazeb),   čímž 
znemožňuje flexibilní daňovou politiku přizpůsobenou podmínkám členského státu;

- mechanismus   automatické   indexace   sazeb   zasahuje   do   daňové   pravomoci 
členských  států  tím,  že  znemožňuje  smysluplnou  daňovou  politiku,  neboť 
v případě  vysoké  inflace  automatické  zvyšování  minimálních  sazeb  problémy 
jenom dále zhorší; minimální sazby jako podstatný prvek návrhu směrnice lze nadto 
měnit pouze legislativním aktem, tj. novelou směrnice, nikoli aktem Komise v 
přenesené pravomoci;

- vymezení zranitelných domácností, které mohou být dočasně osvobozeny od daně, 
v čl. 17  písm.  c)  návrhu,  jako  domácností,  jejichž  příjem  nedosahuje  60  % 
celostátního   mediánu   ekvalizovaného   příjmu,   je   příliš   hrubé   a   nevhodné 
pro dosažení   sledovaného   cíle,   protože   nezohledňuje   rozdílnou   kupní   sílu 
v jednotlivých  státech  a  regionech  a přináší  problém  skokového  charakteru 
zdanění domácností s příjmy těsně nad prahovou hodnotou, čímž výrazně omezuje 
prostor členských států pro řešení sociálních dopadů směrnice již v rámci daňové
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politiky; v souladu se zásadou subsidiarity by měla směrnice ponechat 
členským státům mnohem větší prostor pro řešení těchto otázek;

2. přijímá proto
podle čl. 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného 
ke Smlouvám k návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) 
odůvodněné stanovisko o jeho rozporu se zásadou subsidiarity;

II.

1.  konstatuje,
že přijetí takto ambiciózního plánu (European Green Deal) v situaci, kdy není 
znám způsob náhrady stávajících energetických zdrojů, je nezodpovědné;

2.  podporuje
pozici vlády ČR, která odmítá jakékoliv návrhy, které by mohly vést ke zvyšování 
cen energetických produktů a elektřiny;

3.  upozorňuje
na nevhodnost řešení dopadů na různé sociální skupiny různou mírou zdanění; 
tyto záležitosti musí být řešeny v rámci sociální politiky státu;

III.

1.  žádá vládu,
- aby při schvalování návrhu v Radě EU, pokud nedojde k jeho úpravě ve 

smyslu odstranění důvodů odůvodněného stanoviska Senátu, využila práva veta;
- aby Senát do 31. března 2022 informovala o tom, jakým způsobem zohlednila 

toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání návrhu;

2.  pověřuje
předsedu  Senátu,  aby  toto  odůvodněné  stanovisko  postoupil  předsedům  
Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

Miloš Vystrčil v. 
r. předseda 

Senátu

Josef Bazala v. r. 
ověřovatel Senátu…


