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SDĚLENÍ ČLENŮM
(52/2011)

Předmět: Odůvodněné stanovisko Cortes Generales Španělského království k návrhu 
směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů 
a elektřiny
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality mohou 
vnitrostátní parlamenty 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

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

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Cortes Generales Španělského 
království týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

STANOVISKO 1/2011 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO EVROPSKOU UNII 
O POUŽÍVÁNÍ ZÁSADY SUBSIDIARITY V NÁVRHU SMĚRNICE RADY, 
KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE RADY 2003/96/ES, KTEROU SE MĚNÍ 
STRUKTURA RÁMCOVÝCH PŘEDPISŮ SPOLEČENSTVÍ O ZDANĚNÍ 
ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ A ELEKTŘINY [KOM (2011) 169 V KONEČNÉM 
ZNĚNÍ] [2011/0092 (CNS)] {SEK (2011) 409 V KONEČNÉM ZNĚNÍ} {SEK (2011) 410 
V KONEČNÉM ZNĚNÍ}

SOUVISLOSTI

A. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je přílohou Lisabonské 
smlouvy z roku 2007 a který vstoupil v platnost dne 1. prosince 2009, stanovil postup, jímž 
mají vnitrostátní parlamenty kontrolovat, zda je v evropských legislativních iniciativách 
dodržována zásada subsidiarity. Uvedený protokol byl ve Španělsku proveden zákonem 
č. 24/2009 ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění zákon č. 8/1994 ze dne 19. května 2009. 
Právním základem tohoto stanoviska je zejména nově zavedený čl. 3 písm. j) a články 5 a 6 
zákona č. 8/1994.

B. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, byl přijat 
Evropskou komisí a předložen vnitrostátním parlamentům, které mají do osmi týdnů ověřit, 
zda je v příslušné iniciativě dodržena zásada subsidiarity; tato lhůta končí dne 14. června
2011.

C. Řídící rada a mluvčí Smíšeného výboru pro Evropskou unii přijali dne 10. května 2011
dohodu, podle níž má být provedena analýza uvedené evropské legislativní iniciativy, 
přičemž jako zpravodajku určili senátorku paní Evu Parerovou Escrichsovou a požádali vládu 
o zprávu uvedenou v čl. 3 písm. j) zákona č. 8/1994.

D. Byla přijata zpráva vypracovaná Ministerstvem hospodářství a financí, které ji odevzdalo 
prostřednictvím Státního sekretariátu pro ústavní a parlamentní záležitosti, spolu se spisy 
baskického parlamentu a parlamentu Kanárských ostrovů. Ve zprávách autonomních 
parlamentů není dodržení zásady subsidiarity v analyzované evropské legislativní iniciativě
zpochybněno. Ve zprávě vypracované Ministerstvem hospodářství a financí se s politováním 
poukazuje na skutečnost, že nebyla provedena žádná vhodná studie dopadu.

E. Smíšený výbor pro Evropskou unii přijal na svém zasedání konaném dne 14. června 2011
toto 

STANOVISKO

1.– V článku 5 Smlouvy o Evropské unii se uvádí, že „ výkon […] pravomocí [Unie] se řídí 
zásadami subsidiarity a proporcionality“. Odstavec 3 uvedeného článku stanoví, že „ 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“. Protokol o používání zásad subsidiarity a 
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proporcionality, který je přílohou Lisabonské smlouvy z roku 2007, upřesňuje předmět, 
postup a účinky kontroly subsidiarity, kterou jsou vnitrostátní parlamenty členských států
povinny provádět (čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) Smlouvy o EU).

2.– Právním základem analyzovaného legislativního návrhu je článek 113 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v němž se stanoví toto: „Rada zvláštním legislativním postupem a 
po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně 
přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních 
daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a 
fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže.“

3.- Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (dále jen „směrnice 
o zdanění energie“), upravuje některá klíčová hlediska zdanění v oblasti energetiky na úrovni 
EU. Politický rámec, o který se tato směrnice opírala, se však od roku 2003 zásadně změnil, 
neboť v oblasti energetiky a změny klimatu byly na období do roku 2020 stanoveny konkrétní 
a ambiciózní politické cíle. Stávající návrh má proto zajistit nezbytné úpravy některých 
základních ustanovení směrnice o zdanění energie z roku 2003 a vyšší míru souladu ve 
způsobu, jakým daně z energie přispívají k cílům týkajícím se nižší spotřeby energie a 
spotřeby čistší energie v EU.

Podle názoru Rady vyvolává stávající znění směrnice o zdanění energie některé problémy; 
tyto problémy by však měly být vyřešeny přijetím analyzovaného návrhu. Konkrétně se tento 
návrh snaží splnit následující cíle: 1) zajištění jednotného zacházení s jednotlivými zdroji 
energie ve směrnici o zdanění energie v zájmu zaručení skutečně rovných podmínek mezi 
jednotlivými spotřebiteli energií nezávisle na používaném zdroji energie; 2) poskytnutí 
upraveného rámce pro zdanění obnovitelných energií, a 3) poskytnutí rámce pro využívání 
zdanění CO2 s cílem doplnit signál o ceně uhlíku, který zavedl systém ETS, a současně 
zamezit překrývání mezi oběma nástroji.

4.- Návrh se týká oblasti, která spadá do sdílené pravomoci Unie a členských států, proto se 
použije zásada subsidiarity. Analyzovaný návrh však neobsahuje tzv. „list pro kontrolu 
provádění zásady subsidiarity“, který je uveden v článku 5 Protokolu (č. 2) o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality. Nebylo proto možné se podrobněji obeznámit s přesnými 
argumenty, jimiž zákonodárné orgány Společenství podepřely své mínění, že v návrhu je 
zásada subsidiarity dodržena, tzn. s důvody, proč tyto orgány považují za odůvodněné se 
domnívat, že cílů vymezených tímto návrhem lze lépe dosáhnout činností Společenství než 
jednotlivými zásahy členských států. Nejsou uvedeny žádné kvalitativní ani kvantitativní 
ukazatele ani nejsou upřesněny případné správní či finanční náklady, které by z návrhu 
vyplývaly.

Jediný argument, který je v návrhu uveden, je ten, že „revizi směrnice o zdanění energie a její 
načasování je nutno posoudit v širším rámci programu EU v oblasti energetiky a změny 
klimatu“, neboť „EU v současnosti vypracovává rámcové právní předpisy, které by měly 
umožnit dosažení ambiciózních cílů stanovených pro rok 2020“. Na základě těchto argumentů
se v návrhu dochází k závěru, podle něhož „většího přiblížení směrnice o zdanění energie 
těmto cílům lze dosáhnout pouze prostřednictvím aktu pozměňujícího směrnici o zdanění 
energie, který přijme Unie“.
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Ministerstvo hospodářství a financí vypracovalo v souvislosti s analyzovaným návrhem 
směrnice zprávu, v níž se uvádí toto:

„Opatření, která si kladou za cíl sjednotit vnitrostátní sazby uplatňované na některé řady 
výrobků, omezí možnosti týkající se podpory používání určitých výrobků. Studie dopadu, 
která je k návrhu přiložena, vysvětluje, proč působí určité potíže rozdíly mezi vnitrostátními 
sazbami používanými u benzinu a motorové nafty. Této analýze však nebyly podrobeny 
ostatní používané výrobky, např. pohonné hmoty, ani další řady výrobků. Bez uvedené 
analýzy nelze posoudit, zda je povinnost týkající se vnitrostátních sazeb z pohledu 
subsidiarity oprávněná.“

Vzhledem k zásadním nedostatkům týkajícím se odůvodnění může tedy Smíšený výbor pro 
Evropskou unii jen stěží tento návrh posoudit z hlediska případného nedodržení zásady 
subsidiarity, pokud jde o zásah EU.
Smíšený výbor zastává názor, že Evropská komise by měla uvést důvody, proč se domnívá, že 
Evropská unie má vykonat sdílenou pravomoc. Dokud toto odůvodnění nebude poskytnuto, 
Smíšený výbor se nemůže kladně vyjádřit k otázce shody této iniciativy se zásadou 
subsidiarity.

ZÁVĚR

Z výše uvedených důvodů se Smíšený výbor pro Evropskou unii domnívá, že 
v souvislosti s jeho návrhem směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, 
kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektřiny, nesplnila Evropská komise ustanovení článku 5 Protokolu o 
používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se požaduje, aby součástí návrhů 
legislativních aktů byl list, na jehož základě by bylo možné zhodnotit podrobnosti 
a podle nich pak posoudit, zda byly dodrženy zásady subsidiarity a proporcionality.

Vzhledem k tomu, že uvedená dokumentace je zásadní podmínkou posouzení týkajícího
se dodržení zásad subsidiarity a proporcionality, v případě její neexistence nemá 
Smíšený výbor žádné podklady pro posouzení, zda v souvislosti s návrhem směrnice 
Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, Evropská komise 
dodržuje zásady subsidiarity a proporcionality.


