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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

16. 6. 2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(52/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko parlamentu Španielskeho kráľovstva Cortes Generales 
k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES 
o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických 
výrobkov a elektriny
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Podľa článku 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.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je Výbor pre právne veci zodpovedný za 
dodržiavanie zásady subsidiarity.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko parlamentu Španielskeho kráľovstva Cortes 
Generales k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

STANOVISKO 1/2011 SPOLOČNÉHO VÝBORU EURÓPSKEJ ÚNIE 
K UPLATŇOVANIU ZÁSADY SUBSIDIARITY V RÁMCI NÁVRHU SMERNICE 
RADY, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA SMERNICA 2003/96/ES 
O REŠTRUKTURALIZÁCII PRÁVNEHO RÁMCA SPOLOČENSTVA PRE 
ZDAŇOVANIE ENERGETICKÝCH VÝROBKOV A ELEKTRINY [KOM (2011)0169 
V KONEČNOM ZNENÍ] [2011/0092 (CNS)] {SEC (2011) 409 V KONEČNOM ZNENÍ} 
{SEC (2011) 410 V KONEČNOM ZNENÍ}

KONTEXT

A. V protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojenom k Lisabonskej 
zmluve z roku 2007, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, sa vymedzil kontrolný 
postup národných parlamentov vo vzťahu k dodržiavaniu zásady subsidiarity v rámci 
európskych legislatívnych návrhov. Tento protokol sa v Španielsku uplatňuje 
prostredníctvom zákona č. 24/2009 z 22. decembra, ktorým sa zmenil a doplnil zákon 
č. 8/1994 z 19. mája. Právny základ tohto stanoviska tvorí najmä článok 3 písm. j) a články 5 
a 6 zákona č. 8/1994.

B. Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii 
právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, schválila 
Komisia a bol postúpený národným parlamentom, ktoré majú osem týždňov na overenie 
uplatnenia zásady subsidiarity v rámci tohto návrhu, pričom táto lehota uplynie 14. júna 2011.

C. Predsedníctvo a zástupcovia Spoločného výboru pre európske záležitosti prijali 10. mája 
2011 dohodu o uskutočnení preskúmania uvedeného návrhu európskeho právneho predpisu, 
za spravodajkyňu bola vymenovaná pani Eva Parerová Escrichsová a vláda bola požiadaná 
o predloženie správy na základe článku 3 písm. j) zákona č. 8/1994.

D. Výbor prijal správu vypracovanú Ministerstvom hospodárstva a financií a predloženú 
prostredníctvom štátneho tajomníka pre ústavné a parlamentné veci, ako aj správy 
vypracované parlamentom Baskicka a parlamentom Kanárskych ostrovov. V správach 
parlamentov autonómnych spoločenstiev sa nespochybňuje dodržanie zásady subsidiarity 
v rámci skúmaného návrhu európskeho právneho predpisu. V správe vypracovanej 
Ministerstvom hospodárstva a financií je vyjadrené poľutovanie nad tým, že nebola 
vypracovaná primeraná štúdia posúdenia vplyvu.

E. Spoločný výbor pre európske záležitosti na svojom zasadnutí 14. júna 2011 prijal toto

STANOVISKO

1. V článku 5 Lisabonskej zmluvy Európskej únie sa uvádza, že „vykonávanie právomocí 
Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality“. V odseku 3 uvedeného článku sa 
konkrétne stanovuje, že „podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do 
jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou 
nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej 
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a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“. V protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality pripojenom k Lisabonskej zmluve z roku 2007 sa podrobne opisuje cieľ, 
postup a účinky kontroly subsidiarity, ktorú majú uskutočňovať členské štáty (článok 5 ods 3.
a článok 12 písm. b) Zmluvy o Európskej únii).

2. Právny základ skúmaného legislatívneho návrhu spočíva v článku 113 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, podľa ktorého „Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom 
prijme pravidlá na zosúlaďovanie právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, 
spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania, aby sa tým zabezpečilo vytvorenie 
a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušovaniu hospodárskej súťaže“.

3. Smernica 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva 
pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (SZE) upravuje rôzne kľúčové aspekty 
zdaňovania energetiky na úrovni EÚ. Od roku 2003 sa však výrazne zmenil politický rámec, 
na ktorom bolo zdaňovanie založené, a do roku 2020 boli definované konkrétne a ambiciózne 
politické ciele v oblasti energetiky a zmeny klímy. Súčasný návrh sa teda snaží o zavedenie 
potrebných úprav niektorých základných ustanovení SZE z roku 2003, čím by sa zaručil väčší 
súlad, pokiaľ ide o spôsob, akým môže zdaňovanie prispieť k plneniu cieľa nižšej a čistejšej 
spotreby energie v EÚ.

Podľa Rady vyvoláva aktuálne znenie SZE určité problémy, ktoré chce vyriešiť prijatím 
návrhu, ktorý je predmetom posúdenia. V skúmanom návrhu sa konkrétne uvádza dosiahnutie 
týchto cieľov: 1) zaistiť rovnosť zdrojov energie v rámci SZE s cieľom vytvoriť skutočne 
rovnocenné podmienky pre spotrebiteľov bez ohľadu na použitý zdroj energie, 2) vytvoriť 
prispôsobený rámec zdaňovania obnoviteľných zdrojov energie a 3) vytvoriť rámec na 
využívanie dane z CO2 ako doplnku k signálom o cenách emisií vytvoreným systémom 
obchodovania s emisiami v Spoločenstve a zároveň zabrániť prekrývaniu týchto dvoch 
nástrojov.

4. Návrh zasahuje do oblasti, ktorá je spoločnou zodpovednosťou Európskej únie aj 
členských štátov, a preto sa tu uplatňuje zásada subsidiarity. Zvažovaný návrh však 
neobsahuje tzv. doložku pre kontrolu uplatňovania princípov subsidiarity, ktorá je uvedená
v článku 5 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Preto sa nedali
presne zistiť argumenty, na základe ktorých sa legislatívne orgány Spoločenstva domnievajú, 
že tento návrh rešpektuje zásadu subsidiarity, teda dôvody, na základe ktorých dospeli k 
názoru, že ciele spomínaného návrhu bude možné lepšie dosiahnuť konaním na úrovni 
Spoločenstva, než na základe individuálnych opatrení členských štátov. Takisto sa neuvádzajú 
nijaké kvalitatívne ani kvantitatívne ukazovatele a ani to, či je pravdepodobné, že v súvislosti 
s návrhom vzniknú nejaké dodatočné administratívne alebo finančné náklady.

Návrh sa tak obmedzuje na argument, že „revíziu SZE a jej načasovanie je potrebné vnímať 
v širšom kontexte agendy EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy“, pretože „EÚ v súčasnosti 
ustanovuje legislatívny rámec, ktorý by mal umožniť splnenie náročných cieľov do roku 
2020“. Na základe týchto argumentov sa v návrhu dospieva k tomu, že „cieľ vo väčšej miere 
priblížiť SZE cieľom a zámerom sa môže realizovať len prostredníctvom aktu prijatého 
Úniou, ktorým sa zmení a doplní SZE“.
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Ministerstvo hospodárstva a financií preto vydalo v súvislosti s návrhom smernice, ktorú 
skúmame, správu, v ktorej poukazuje na tieto skutočnosti:

„Opatrenia určené na zjednotenie národných sadzieb platných pre určité skupiny produktov 
obmedzia možnosť stimulovať používanie určitých produktov. V štúdii posúdenia vplyvov, 
ktorá je priložená k návrhu, sa vysvetľujú dôvody, prečo rozdiely v národných sadzbách 
medzi benzínom a naftou spôsobujú určité problémy. Do spomínanej analýzy však nie sú 
zahrnuté všetky ostatné produkty používané ako motorové palivá, ani ostatné skupiny 
produktov. Bez takejto analýzy nie je možné vyhodnotiť, či je požiadavka týkajúca sa 
národných sadzieb odôvodnená z hľadiska subsidiarity.“

Z dôvodu takéhoto nedostatočného zdôvodnenia je pre Spoločný výbor pre európske 
záležitosti ťažké posúdiť návrh z hľadiska možného porušenia zásady subsidiarity zo strany
EÚ.

Spoločný výbor sa domnieva, že Komisia by mala uviesť dôvody, ktoré ju viedli k názoru, že 
Európska únia potrebuje využiť spoločnú právomoc. Keďže takéto odôvodnenie nebolo 
poskytnuté, Spoločný výbor nemôže predložiť kladné stanovisko k súladu tohto návrhu so 
zásadou subsidiarity.

ZÁVER

Na základe týchto dôvodov sa Spoločný výbor pre európske záležitosti domnieva, že 
v súvislosti s návrhom smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES 
o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických 
výrobkov a elektriny, Komisia nedodržala ustanovenia článku 5 protokolu 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktoré vyžadujú, aby návrhy 
legislatívnych aktov boli doplnené doložkou umožňujúcou vyhodnotiť podrobnosti, na 
základe ktorých by bolo možné posúdiť súlad so zásadami subsidiarity 
a proporcionality.

Keďže uvedená dokumentácia je nevyhnutná pre posúdenie dodržiavania zásad 
subsidiarity a proporcionality, z jej absencie vyplýva, že tento Spoločný výbor nemá 
dôvod domnievať sa, že Komisia dodržiava zásady subsidiarity a proporcionality 
v súvislosti s návrhom smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES 
o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických 
výrobkov a elektriny.


