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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Lenkijos Respublikos Seimas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

reglamento. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Lenkijos Respublikos Seimo 

rezoliucijos priedas 

2017 m. gegužės 11 d. (Nr....) 

 

Lenkijos Respublikos Seimo 2017 m. gegužės 11 d. pagrįsta nuomonė, kurioje 

nurodomos priežastys, dėl kurių, Seimo manymu, pasiūlymas dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) neatitinka 

subsidiarumo principo 

Lenkijos Respublikos Seimas mano, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) 

(COM(2016) 0861 final) neatitinka Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnio 3 

dalyje įtvirtinto subsidiarumo principo. Šiuo pasiūlymu pažeidžiamas subsidiarumo principas, 

nes siūlomu reglamentu neužtikrinama, kad numatomų veiksmų tikslus būtų galima geriau 

įgyvendinti Sąjungos, o ne nacionaliniu lygmeniu priimtomis priemonėmis. 

Seimo nuomone, nepriimtina, kad Sąjungos lygmeniu būtų priimtas valstybėms 

narėms privalomas sprendimas dėl tarpvalstybinių jungiamųjų linijų tiesimo, dėl kurio pakistų 

bendra energijos tiekimo struktūra ir būtų pereita nuo vidaus rinkoje gaminamos energijos 

prie importuojamos. Neginčijant būtinybės siekti įgyvendinti Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, būtent skatinti energetikos tinklų 

jungtis, reikia pažymėti, kad tai nėra tas pats, kaip Sąjungos lygmeniu priimti sprendimą dėl 

tokių jungčių tiesimo ir įpareigoti valstybes nares jas tiesti, neatsižvelgiant į jų ekonominį 

efektyvumą ir valstybės narės sprendimus dėl bendros energijos tiekimo struktūros. Lenkija, 

kaip ir kitos valstybės narės, privalo prisidėti siekiant Sąjungos tikslo sukurti bendrą energijos 

rinką tiesiant energetikos tinklų jungtis, tačiau tenka pripažinti, kad šiuo tikslu siūlomos 

administracinės prievartos priemonės yra perdėtos. 

Seimo nuomone, subsidiarumo principas pažeidžiamas pasiūlymo dėl reglamento 

nuostatomis, kurios sudaro sąlygas priimti Sąjungos lygmens priemones, darančias įtaką 

energijos tiekimo struktūrai tuo atveju, jei taikomos energetikos sektoriaus priemonės: 

1) draudimas kurti dviejų prekių rinką ir naudoti vietinius energijos išteklius šalies 

lygmeniu išteklių neadekvatumo problemai spręsti, jei yra pakankamai išteklių Europos 

lygmeniu, ir įpareigojimas prioritetą teikti tarpusavio jungiamosioms linijoms (o ne laikyti jas 

lygiavertėmis) ir paklausos valdymui (siūlomo reglamento 23 straipsnis); 

2) planuojamose naujų gamybos pajėgumų (energijos gamybos pajėgumų rinkos) 

rėmimo priemonėse išmetamų teršalų CO2 kiekio ribinės vertės įvedimas subjektams, 

dalyvaujantiems dviejų prekių rinkoje, kuris praktiškai panaikintų anglies sektoriaus subjektų 

galimybę dalyvauti dviejų prekių rinkoje (siūlomo reglamento 23 straipsnio 4 dalis). Dėl šios 

ribinės vertės palaikymo vietinėje rinkoje faktiškai būtų atsisakyta ekonomiškiausių ir 

lanksčiausių priemonių nepakankamų energijos gamybos pajėgumų problemai spręsti, todėl, 

be abejonės, padidėtų energijos gamybos pajėgumų rinkos įgyvendinimo sąnaudos 

galutiniams vartotojams. Taigi tiesiogiai padidėtų energijos nepritekliaus lygis, o tai 

neatitinka ES energetikos politikos tikslų; 

3) reikalavimas, kad pajamos, gautos valdant perdavimo sistemos perkrovą, turi būti 
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panaudotos tinklų sujungimo pajėgumams išlaikyti ar naujoms linijoms tiesti, o ne kaip 

pajamos, į kurias turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus (siūlomo reglamento 17 

straipsnis). 

Seimo nuomone, pasiūlyme dėl reglamento taip pat nesilaikoma formalių atitikties 

subsidiarumo principui reikalavimų. Komisija nepakankamai pagrindė, kad tikslų, kuriems 

įgyvendinti skirtas siūlomas reglamentas, negalima geriau reglamentuoti nacionaliniu 

lygmeniu. Tokio pagrindimo nebuvimas, visų pirma kiekybinių ir kokybinių duomenų stoka, 

pažeidžia Protokolo Nr. 2, pridėto prie ES sutarties ir SESV sutarties, 5 straipsnį dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. Dėl šių priežasčių nacionaliniams 

parlamentams labai sunku, o gal net neįmanoma, naudotis savo teise tikrinti, kaip laikomasi 

subsidiarumo principo (ES sutarties 5 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnio b punktas ir Protokolo 

Nr. 2 6 straipsnis). Todėl taip pat galima laikyti, kad pažeidžiama ES sutarties 4 straipsnio 

3 dalis, pagal kurią Sąjunga ir valstybės narės, vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo 

principu, turi gerbti viena kitą ir viena kitai padėti vykdant iš Sutarčių kylančias užduotis. 

Apibendrinant, Seimo nuomone, pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016) 861 final) 

pažeidžia subsidiarumo principą. 
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Lenkijos Respublikos Seimo 

rezoliucija 

2017 m. gegužės 11 d. 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos 

vidaus rinkos (nauja redakcija) pripažinimo nesuderinamu su subsidiarumo principu 

Lenkijos Respublikos Seimas, remdamasis Seimo statuto 148cc straipsniu, konstatuoja, kad 

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus 

rinkos (nauja redakcija) (COM(2016) 0861 final) neatitinka Europos Sąjungos sutarties 5 

straipsnio 3 dalyje įtvirtinto subsidiarumo principo. Šiuo pasiūlymu pažeidžiamas 

subsidiarumo principas, nes siūlomu reglamentu neužtikrinama, kad numatomų veiksmų 

tikslus būtų galima geriau įgyvendinti Sąjungos, o ne nacionaliniu lygmeniu priimtomis 

priemonėmis. Prie rezoliucijos pridedama pagrįsta nuomonė, kurioje nurodomos priežastys, 

dėl kurių, Seimo manymu, pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 
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Lenkijos Respublikos Seimo 

rezoliucijos priedas 

2017 m. gegužės 11 d. 

Lenkijos Respublikos Seimo 2017 m. gegužės 11 d. pagrįsta nuomonė, kurioje 

nurodomos priežastys, dėl kurių, Seimo manymu, pasiūlymas dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) neatitinka 

subsidiarumo principo 

Lenkijos Respublikos Seimas mano, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) 

(COM(2016) 0861 final) neatitinka Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnio 3 

dalyje įtvirtinto subsidiarumo principo. Šiuo pasiūlymu pažeidžiamas subsidiarumo principas, 

nes siūlomu reglamentu neužtikrinama, kad numatomų veiksmų tikslus būtų galima geriau 

įgyvendinti Sąjungos, o ne nacionaliniu lygmeniu priimtomis priemonėmis. 

Seimo nuomone, nepriimtina, kad Sąjungos lygmeniu būtų priimtas valstybėms 

narėms privalomas sprendimas dėl tarpvalstybinių jungiamųjų linijų tiesimo, dėl kurio pakistų 

bendra energijos tiekimo struktūra ir būtų pereita nuo vidaus rinkoje gaminamos energijos 

prie importuojamos. Neginčijant būtinybės siekti įgyvendinti Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, būtent skatinti energetikos tinklų 

jungtis, reikia pažymėti, kad tai nėra tas pats, kaip Sąjungos lygmeniu priimti sprendimą dėl 

tokių jungčių tiesimo ir įpareigoti valstybes nares jas tiesti, neatsižvelgiant į jų ekonominį 

efektyvumą ir valstybės narės sprendimus dėl bendros energijos tiekimo struktūros. Lenkija, 

kaip ir kitos valstybės narės, privalo prisidėti siekiant Sąjungos tikslo sukurti bendrą energijos 

rinką tiesiant energetikos tinklų jungtis, tačiau tenka pripažinti, kad šiuo tikslu siūlomos 

administracinės prievartos priemonės yra perdėtos. 

Seimo nuomone, subsidiarumo principas pažeidžiamas pasiūlymo dėl reglamento 

nuostatomis, kurios sudaro sąlygas priimti Sąjungos lygmens priemones, darančias įtaką 

energijos tiekimo struktūrai tuo atveju, jei taikomos energetikos sektoriaus priemonės: 

1) draudimas kurti dviejų prekių rinką ir naudoti vietinius energijos išteklius šalies 

lygmeniu išteklių neadekvatumo problemai spręsti, jei yra pakankamai išteklių Europos 

lygmeniu, ir įpareigojimas prioritetą teikti tarpusavio jungiamosioms linijoms (o ne laikyti jas 

lygiavertėmis) ir paklausos valdymui (siūlomo reglamento 23 straipsnis); 

2) planuojamose naujų gamybos pajėgumų (energijos gamybos pajėgumų rinkos) 

rėmimo priemonėse išmetamų teršalų CO2 kiekio ribinės vertės įvedimas subjektams, 

dalyvaujantiems dviejų prekių rinkoje, kuris praktiškai panaikintų anglies sektoriaus subjektų 

galimybę dalyvauti dviejų prekių rinkoje (siūlomo reglamento 23 straipsnio 4 dalis). Dėl šios 

ribinės vertės palaikymo vietinėje rinkoje faktiškai būtų atsisakyta ekonomiškiausių ir 

lanksčiausių priemonių nepakankamų energijos gamybos pajėgumų problemai spręsti, todėl, 

be abejonės, padidėtų energijos gamybos pajėgumų rinkos įgyvendinimo sąnaudos 

galutiniams vartotojams. Taigi tiesiogiai padidėtų energijos nepritekliaus lygis, o tai 

neatitinka ES energetikos politikos tikslų; 

3) reikalavimas, kad pajamos, gautos valdant perdavimo sistemos perkrovą, turi būti 
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panaudotos tinklų sujungimo pajėgumams išlaikyti ar naujoms linijoms tiesti, o ne kaip 

pajamos, į kurias turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus (siūlomo reglamento 17 

straipsnis). 

Seimo nuomone, pasiūlyme dėl reglamento taip pat nesilaikoma formalių atitikties 

subsidiarumo principui reikalavimų. Komisija nepakankamai pagrindė, kad tikslų, kuriems 

įgyvendinti skirtas siūlomas reglamentas, negalima geriau reglamentuoti nacionaliniu 

lygmeniu. Tokio pagrindimo nebuvimas, visų pirma kiekybinių ir kokybinių duomenų stoka, 

pažeidžia Protokolo Nr. 2, pridėto prie ES sutarties ir SESV sutarties, 5 straipsnį dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. Dėl šių priežasčių nacionaliniams 

parlamentams labai sunku, o gal net neįmanoma, naudotis savo teise tikrinti, kaip laikomasi 

subsidiarumo principo (ES sutarties 5 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnio b punktas ir Protokolo 

Nr. 2 6 straipsnis). Todėl taip pat galima laikyti, kad pažeidžiama ES sutarties 4 straipsnio 

3 dalis, pagal kurią Sąjunga ir valstybės narės, vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo 

principu, turi gerbti viena kitą ir viena kitai padėti vykdant iš Sutarčių kylančias užduotis. 

Apibendrinant, Seimo nuomone, pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016) 861 final) 

pažeidžia subsidiarumo principą. 


