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een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne 

markt voor elektriciteit 

 (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Sejm van de Republiek Polen heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies 

inzake bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

Bijlage bij het besluit 

van de Sejm van de Republiek Polen 

van 11 mei 2017 (punt ...) 

 

Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen van 11 mei 2017 waarin wordt 

uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat het voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit 

(herschikking) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel 

De Sejm van de Republiek Polen komt tot de vaststelling dat het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor 

elektriciteit (herschikking) (COM(2016) 861 final) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel 

als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Het 

voorstel is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, omdat de voorgestelde 

verordening niet garandeert dat de beoogde doelstellingen beter worden verwezenlijkt door 

optreden op EU-niveau dan door optreden op nationaal niveau. 

De Sejm is van oordeel dat het ontoelaatbaar is om op het niveau van de Unie voor de 

lidstaten bindende besluiten te nemen op het gebied van de aanleg van grensoverschrijdende 

aansluitingen, hetgeen zou leiden tot een omslag in de algemene structuur van de 

energievoorziening, van binnenlandse productie naar invoer. Hoewel niet in twijfel wordt 

getrokken dat het noodzakelijk is te streven naar de verwezenlijking van de in artikel 194, 

lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalde 

doelstelling om de interconnectie van energienetwerken te bevorderen, moet erop worden 

gewezen dat dit niet hetzelfde is als het nemen van besluiten op niveau van de Unie over de 

aanleg ervan en het verplichten van landen om ze aan te leggen, zonder rekening te houden 

met de economische doelmatigheid ervan en met besluiten van de lidstaten over de algemene 

structuur van hun energievoorziening. Polen moet net als alle andere lidstaten bijdragen aan 

het behalen van de doelstelling van de Unie in het kader van de totstandbrenging van een 

gemeenschappelijke energiemarkt om aansluitingen tussen energienetwerken aan te leggen, 

maar er moet worden erkend dat de voorgestelde instrumenten om dit proces administratief af 

te dwingen veel te ver gaan. 

De Sejm is van mening dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden door de in het 

voorstel voor een verordening geopperde voorschriften met betrekking tot de mogelijkheid 

om op niveau van de Unie maatregelen te nemen die van invloed zijn op de structuur van de 

energievoorziening, meer bepaald indien er op het gebied van energie maatregelen worden 

genomen betreffende: 

1) de invoering van een verbod om een tweeledige grondstoffenmarkt uit te bouwen 

en gebruik te maken van binnenlandse energiebronnen om problemen van ontoereikende 

binnenlandse hulpbronnen te verhelpen indien er op Europees niveau sprake is van 

toereikendheid van hulpbronnen, en de verplichting om een prioritaire (en niet een 

gelijkwaardige) behandeling te geven aan interconnecties en aan vraagsturing (artikel 23 van 

het voorstel voor een verordening); 

2) de invoering van een grenswaarde voor CO2-emissies met betrekking tot geplande 

steunregelingen voor de ontwikkeling van nieuwe opwekkingscapaciteit (capaciteitsmarkten) 
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voor eenheden die deelnemen aan een tweeledige grondstoffenmarkt, wat neerkomt op de 

feitelijke uitsluiting van koolstofeenheden om deel te nemen aan een tweeledige 

grondstoffenmarkt (artikel 23, lid 4, van het voorstel voor een verordening). De 

instandhouding van deze grenswaarde zal in het geval van de binnenlandse markt leiden tot 

een feitelijke uitsluiting van de meest economische en flexibele methoden om het probleem 

van een gebrek aan opwekkingscapaciteit te kunnen opvangen, wat uiteraard voor 

eindgebruikers een stijging van de kosten voor de invoering van een eventuele 

capaciteitsmarkt met zich zal meebrengen, met een onmiddellijke toename van 

energiearmoede tot gevolg, hetgeen op zich al in strijd is met de doelstellingen van het 

energiebeleid van de Unie; 

3) de eis dat middelen die afkomstig zijn van ontvangsten op grond van congestie 

moeten worden gebruikt voor de instandhouding van de interconnectiecapaciteit of voor 

uitbreiding met nieuwe interconnectoren, alsook het ontbreken van de mogelijkheid om deze 

middelen toe te wijzen als inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening 

van de tarieven (artikel 17 van het voorstel tot verordening). 

Volgens de Sejm worden in het voorstel voor een verordening ook de formele 

vereisten inzake de naleving van het subsidiariteitsbeginsel niet in acht genomen. De 

Commissie heeft onvoldoende aangetoond dat de in de voorgestelde verordening vervatte 

doelstellingen niet beter kunnen worden geregeld op nationaal niveau. Het ontbreken van een 

dergelijke motivering, met name het ontbreken van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, 

vormt een inbreuk op artikel 5 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid, dat is gehecht aan het VEU en het VWEU. Bovendien 

wordt het hierdoor voor nationale parlementen uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, om hun 

recht op verificatie van overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel uit te oefenen 

(artikel 5, lid 3, en artikel 12, onder b), VEU, en artikel 6 van Protocol Nr. 2). Daarom kan het 

voorstel worden beschouwd als zijnde in strijd met artikel 4, lid 3, van het VEU, uit hoofde 

waarvan de Unie en de lidstaten, krachtens het beginsel van loyale samenwerking, elkaar 

dienen te respecteren en te steunen bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen 

voortvloeien. 

De Sejm is dan ook van oordeel dat het voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 

(COM(2016) 861 final) in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. 
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BESLUIT 

van de Sejm van de Republiek Polen 

van 11 mei 2017 

over de bevinding dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) in strijd is met 

het subsidiariteitsbeginsel 

De Sejm van de Republiek Polen komt op basis van artikel 148cc van zijn reglement tot de 

vaststelling dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016) 861 final) niet 

strookt met het subsidiariteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie. Het voorstel is niet in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel, omdat de voorgestelde verordening niet garandeert dat de beoogde 

doelstellingen beter worden verwezenlijkt door optreden op EU-niveau dan door optreden op 

nationaal niveau. Het gemotiveerde advies waarin wordt uiteengezet waarom de Sejm van 

oordeel is dat dit voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel is als bijlage bij het 

besluit gevoegd. 
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Bijlage bij het besluit 

van de Sejm van de Republiek Polen 

van 11 mei 2017 

Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen van 11 mei 2017 waarin wordt 

uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat het voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit 

(herschikking) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel 

De Sejm van de Republiek Polen komt tot de vaststelling dat het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor 

elektriciteit (herschikking) (COM(2016) 861 final) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel 

als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Het 

voorstel is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, omdat de voorgestelde 

verordening niet garandeert dat de beoogde doelstellingen beter worden verwezenlijkt door 

optreden op EU-niveau dan door optreden op nationaal niveau. 

De Sejm is van oordeel dat het ontoelaatbaar is om op het niveau van de Unie voor de 

lidstaten bindende besluiten te nemen op het gebied van de aanleg van grensoverschrijdende 

aansluitingen, hetgeen zou leiden tot een omslag in de algemene structuur van de 

energievoorziening, van binnenlandse productie naar invoer. Hoewel niet in twijfel wordt 

getrokken dat het noodzakelijk is te streven naar de verwezenlijking van de in artikel 194, 

lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalde 

doelstelling om de interconnectie van energienetwerken te bevorderen, moet erop worden 

gewezen dat dit niet hetzelfde is als het nemen van besluiten op niveau van de Unie over de 

aanleg ervan en het verplichten van landen om ze aan te leggen, zonder rekening te houden 

met de economische doelmatigheid ervan en met besluiten van de lidstaten over de algemene 

structuur van hun energievoorziening. Polen moet net als alle andere lidstaten bijdragen aan 

het behalen van de doelstelling van de Unie in het kader van de totstandbrenging van een 

gemeenschappelijke energiemarkt om aansluitingen tussen energienetwerken aan te leggen, 

maar er moet worden erkend dat de voorgestelde instrumenten om dit proces administratief af 

te dwingen veel te ver gaan. 

De Sejm is van mening dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden door de in het 

voorstel voor een verordening geopperde voorschriften met betrekking tot de mogelijkheid 

om op niveau van de Unie maatregelen te nemen die van invloed zijn op de structuur van de 

energievoorziening, meer bepaald indien er op het gebied van energie maatregelen worden 

genomen betreffende: 

1) de invoering van een verbod om een tweeledige grondstoffenmarkt uit te bouwen 

en gebruik te maken van binnenlandse energiebronnen om problemen van ontoereikende 

binnenlandse hulpbronnen te verhelpen indien er op Europees niveau sprake is van 

toereikendheid van hulpbronnen, en de verplichting om een prioritaire (en niet een 

gelijkwaardige) behandeling te geven aan interconnecties en aan vraagsturing (artikel 23 van 

het voorstel voor een verordening); 

2) de invoering van een grenswaarde voor CO2-emissies met betrekking tot geplande 

steunregelingen voor de ontwikkeling van nieuwe opwekkingscapaciteit (capaciteitsmarkten) 
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voor eenheden die deelnemen aan een tweeledige grondstoffenmarkt, wat neerkomt op de 

feitelijke uitsluiting van koolstofeenheden om deel te nemen aan een tweeledige 

grondstoffenmarkt (artikel 23, lid 4, van het voorstel voor een verordening). De 

instandhouding van deze grenswaarde zal in het geval van de binnenlandse markt leiden tot 

een feitelijke uitsluiting van de meest economische en flexibele methoden om het probleem 

van een gebrek aan opwekkingscapaciteit te kunnen opvangen, wat uiteraard voor 

eindgebruikers een stijging van de kosten voor de invoering van een eventuele 

capaciteitsmarkt met zich zal meebrengen, met een onmiddellijke toename van 

energiearmoede tot gevolg, hetgeen op zich al in strijd is met de doelstellingen van het 

energiebeleid van de Unie; 

3) de eis dat middelen die afkomstig zijn van ontvangsten op grond van congestie 

moeten worden gebruikt voor de instandhouding van de interconnectiecapaciteit of voor 

uitbreiding met nieuwe interconnectoren, alsook het ontbreken van de mogelijkheid om deze 

middelen toe te wijzen als inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening 

van de tarieven (artikel 17 van het voorstel tot verordening). 

Volgens de Sejm worden in het voorstel voor een verordening ook de formele 

vereisten inzake de naleving van het subsidiariteitsbeginsel niet in acht genomen. De 

Commissie heeft onvoldoende aangetoond dat de in de voorgestelde verordening vervatte 

doelstellingen niet beter kunnen worden geregeld op nationaal niveau. Het ontbreken van een 

dergelijke motivering, met name het ontbreken van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, 

vormt een inbreuk op artikel 5 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid, dat is gehecht aan het VEU en het VWEU. Bovendien 

wordt het hierdoor voor nationale parlementen uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, om hun 

recht op verificatie van overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel uit te oefenen 

(artikel 5, lid 3, en artikel 12, onder b), VEU, en artikel 6 van Protocol Nr. 2). Daarom kan het 

voorstel worden beschouwd als zijnde in strijd met artikel 4, lid 3, van het VEU, uit hoofde 

waarvan de Unie en de lidstaten, krachtens het beginsel van loyale samenwerking, elkaar 

dienen te respecteren en te steunen bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen 

voortvloeien. 

De Sejm is dan ook van oordeel dat het voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 

(COM(2016) 861 final) in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. 


