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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

16. 6. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(52/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje kongresa Kraljevine Španije o predlogu direktive Sveta o 
spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za 
obdavčitev energentov in električne energije
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje kongresa Kraljevine Španije o zgoraj 
navedenem predlogu.
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PRILOGA

MNENJE ŠT. 1/2011 MEŠANEGA ODBORA ZA EVROPSKO UNIJO O UPORABI 
NAČELA SUBSIDIARNOSTI GLEDE PREDLOGA DIREKTIVE SVETA O 
SPREMEMBI DIREKTIVE 2003/96/ES O PRESTRUKTURIRANJU OKVIRA 
SKUPNOSTI ZA OBDAVČITEV ENERGENTOV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE 
[KOM (2011) 169 KONČNO] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 KONČNO} {SEC 
(2011) 410 KONČNO}

OZADJE

A. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Lizbonski 
pogodbi iz leta 2007 in velja od 1. decembra 2009, določa postopek, po katerem lahko 
nacionalni parlamenti nadzorujejo, ali se v evropskih zakonodajnih pobudah upošteva načelo 
subsidiarnosti. Ta protokol je bil v Španiji nadgrajen z zakonom št. 24/2009 z dne 
22. decembra o spremembi zakona št. 8/1994 z dne 19. maja. Zlasti novi členi 3(j), 5 in 6 
zakona št. 8/1994 so pravna podlaga za to mnenje.

B. Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive št. 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira 
Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije je Evropska komisija odobrila in 
posredovala nacionalnim parlamentom, ki so imeli na voljo osem tednov, da preverijo, ali je 
pobuda skladna z načelom subsidiarnosti, ta rok pa se je iztekel 14. junija 2011.
C. Predsedstvo in predstavniki mešanega odbora za Evropsko unijo so 10. maja 2011 sklenili, 
da bodo opravili pregled omenjene evropske zakonodajne pobude, kot poročevalko imenovali 
senatorko dr. Evo Parera Escrichs in pozvali vlado, naj pripravi poročilo, predvideno v členu 
3(j) zakona št. 8/1994.

D. Odbor je tako prejel poročilo ministrstva za gospodarstvo in finance, ki ga je posredoval 
državni sekretariat za ustavne in parlamentarne zadeve, pa tudi poročili baskovskega 
parlamenta in parlamenta Kanarskih otokov. Avtonomna parlamenta v svojih poročilih 
spoštovanja načela subsidiarnosti v preučeni evropski zakonodajni pobudi nista postavila pod 
vprašaj, ministrstvo za gospodarstvo in finance pa v svojem poročilu obžaluje, da ni bil 
opravljena ustrezna ocena učinka.

E. Mešani odbor za Evropsko unijo je na seji 14. junija 2011 sprejel naslednje

F.
MNENJE

1. Člen 5 Pogodbe o Evropski uniji določa, da „za izvajanje pristojnosti Unije veljata načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti“. Odstavek 3 omenjenega člena določa, da „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“. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priložen 
Lizbonski pogodbi iz leta 2007, določa predmet, postopke in učinke nadzora subsidiarnosti, ki 
ga po novem izvajajo nacionalni parlamenti držav članic (člena 5(3) in 12(b) PEU).
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2. Pravna podlaga preučenega zakonodajnega predloga je člen 113 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki določa naslednje: „Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom soglasno sprejme 
določbe za uskladitev zakonodaje glede prometnih davkov, trošarin in drugih oblik 
posrednega obdavčenja v obsegu, v kakršnem je takšna uskladitev potrebna za vzpostavitev in 
delovanje notranjega trga in preprečevanje izkrivljanja konkurence“.

3. Direktiva 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za 
obdavčitev energentov in električne energije ureja nekatere ključne vidike obdavčitve energije 
na ravni EU, vendar se je po letu 2003 politični okvir, na katerem je temeljila, korenito 
spremenil, saj so bili na področju energije in podnebnih sprememb opredeljeni konkretni in 
velikopotezni politični cilji do leta 2020. Novi predlog uvaja potrebne spremembe nekaterih 
temeljnih določb direktive iz leta 2003, da bi dosegli večjo skladnost, saj bodo davki 
omogočili uresničiti cilj manjše porabe energije in uporabe bolj čiste energije v EU.

Po mnenju Sveta sedanja direktiva povzroča nekatere težave, ki naj bi bile odpravljene s 
potrditvijo zakonodajnega predloga, ki smo ga preučili. Konkretneje naj bi s predlogom 
dosegli naslednje: 1) zagotovili dosledno obravnavo energetskih virov v okviru direktive o 
obdavčitvi energije, da bi se vzpostavili enaki pogoji za porabnike energije ne glede na 
energetski vir, ki ga uporabljajo; 2) zagotovili prilagojen okvir za obdavčitev obnovljivih 
energetskih virov in 3) zagotovili okvir za uvedbo dajatve za izpuste CO2, da se dopolni 
signal cene ogljika, kot ga določa sistem za trgovanje z emisijami, pri čemer se je treba 
izogibati prekrivanju obeh instrumentov.

4. Predlog se nanaša na področje skupnih pristojnosti Unije in držav članic, torej se načelo 
subsidiarnosti uporablja, vendar pa kljub temu ne vsebuje izjave o subsidiarnosti iz člena 5 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Tako ni bilo mogoče podrobno 
preučiti argumentov zakonodajnih organov Unije, po katerih naj bi bil predlog v skladu z 
načelom subsidiarnosti, torej razlogov, zaradi katerih upravičeno ocenjujejo, da je mogoče 
cilje iz tega predloga bolje uresničiti na ravni Unije kot pa z ukrepi v posameznih državah 
članicah. Prav tako niso bili opredeljeni kvalitativni in kvantitativni kazalniki oziroma 
morebitni upravni in finančni stroški, izhajajoči iz predloga.

Predlog tako samo navaja, da je treba „spremembo Direktive o obdavčitvi energije in rok te 
spremembe [...] obravnavati v širšem okviru agende EU za energijo in podnebne spremembe“, 
glede na to, da „EU trenutno opredeljuje zakonodajni okvir, ki bi moral omogočiti izpolnitev 
velikopoteznih ciljev za leto 2020“. Na podlagi takšnih argumentov predlog še zaključi, da se 
„namen, da se Direktiva o obdavčitvi energije temeljiteje uskladi s cilji, lahko doseže samo s 
pomočjo akta o spremembi Direktive o obdavčitvi energije, ki ga sprejme Unija“.

Ministrstvo za gospodarstvo in finance je pripravilo poročilo o predlogu direktive, ki smo ga 
preučili, v katerem je zapisalo naslednje:

„Ukrepi za poenotenje nacionalnih stopenj obdavčitve za nekatere skupine proizvodov bodo 
ovirali spodbude za uporabo določenih proizvodov. V študiji z oceno učinka, priloženi 
predlogu, je pojasnjeno, zakaj razlike med nacionalnimi stopnjami za bencin in dizelsko 
gorivo povzročajo težave. Omenjena analiza pa ni zajela preostalih proizvodov, ki se 
uporabljajo kot pogonsko gorivo, in ni upoštevala drugih skupin proizvodov. Brez teh 
podatkov ni mogoče oceniti, ali je obveznost v zvezi z nacionalnimi stopnjami z vidika 
subsidiarnosti upravičena.“
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Ker omenjena utemeljitev ni zadostna, mešani odbor za Evropsko unijo ni mogel presoditi, ali 
bi omenjeni predlog utegnil kršiti načelo subsidiarnosti s posredovanjem EU.
Mešani odbor razume, da mora Evropska komisija utemeljiti, zakaj je skupna pristojnost 
držav in Evropske unije sploh potrebna. Ker ta utemeljitev ni ustrezna, mešani odbor ne more 
dati pozitivnega mnenja o skladnosti zakonodajne pobude z načelom subsidiarnosti.

SKLEP

Mešani odbor iz razlogov, ki ji je navedel zgoraj, ocenjuje, da je Evropska komisija s
predlogom direktive Sveta o spremembi Direktive št. 2003/96/ES o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije kršila določbe člena 5 
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki določa, da mora biti 
osnutkom zakonodajnih aktov priložena podrobna izjava, ki omogoča oceno njihove 
skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti.

Ker ta dokumentacija, ki je ključnega pomena za oceno, ali sta načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti izpolnjeni, ni na voljo, mešani odbor ne more trditi, da je Evropska 
komisija v predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive št. 2003/96/ES o 
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije 
omenjeni načeli spoštovala.


