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Subiect: Avizul motivat al Seimului Republicii Polone referitor la propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a 

energiei electrice 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Seimul Republicii Polone a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea 

de regulament menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Anexă la Rezoluția 

Seimului Republicii Polone 

din 11 mai 2017 

 

Avizul motivat al Seimului Republicii Polone din 11 mai 2017 menționând motivele 

pentru care Seimul consideră că propunerea de regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) nu este 

compatibilă cu principiul subsidiarității 

Seimul Republicii Polone consideră că propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) 

(COM(2016)0861) nu este compatibilă cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Propunerea încalcă principiul 

subsidiarității, dat fiind că propunerea de regulament nu garantează că obiectivele acțiunii 

propuse ar fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene decât dacă s-ar lua măsuri la nivel 

național.  

Seimul consideră că deciziile obligatorii la nivelul UE privind construirea de 

conexiuni transfrontaliere, care ar putea conduce la o deplasare a mixului general de 

aprovizionare cu energie dinspre producția internă spre importuri, nu sunt admisibile. Deși nu 

se pune sub semnul întrebării necesitatea de a depune eforturi pentru a realiza obiectivul 

stabilit la articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) (promovarea interconectării rețelelor energetice), trebuie să se sublinieze că aceasta 

nu înseamnă că se pot lua decizii la nivelul UE pentru construirea acestor interconexiuni sau 

că se pot obliga statele membre să le construiască, fără a se ține seama de eficacitatea 

economică și de deciziile statelor membre privind mixul general de aprovizionare cu energie. 

În timp ce Polonia, ca și alte state membre, trebuie să contribuie la eforturile de realizare a 

obiectivelor comune privind piața energetică a UE prin crearea de legături între rețelele 

energetice, instrumentele administrative propuse merg prea departe. 

Seimul consideră că principiul subsidiarității este încălcat de dispozițiile din 

propunerea de regulament care deschid calea pentru măsuri la nivelul UE care afectează mixul 

de aprovizionare cu energie, în cazul în care sunt aplicate măsuri destinate sectorului 

energetic: 

1) introducerea unei interdicții privind dezvoltarea unei piețe cu două tipuri de ofertă 

și privind utilizarea resurselor energetice naționale pentru a rezolva problema deficitului de 

resurse la nivel național, în cazul în care se identifică suficiente resurse europene, precum și 

obligația de a trata interconexiunile și gestionarea cererii ca o prioritate (și nu ca o sursă 

echivalentă) (articolul 23 din propunerea de regulament); 

2) introducerea unor limite ale emisiilor de CO2 printre măsurile propuse pentru a 

sprijini dezvoltarea de capacități de producție noi (piețe de capacități) pentru entitățile care 

participă la o piață cu două tipuri de ofertă, ceea ce ar conduce în practică la excluderea 

entităților producătoare de cărbune de la participarea la o piață cu două tipuri de ofertă 

[articolul 23 alineatul (4) din propunerea de regulament]. Menținerea acestei limite pe o piață 

internă ar duce la excluderea de facto a celor mai economice și flexibile măsuri destinate să 

rezolve problema capacităților de producție insuficiente, ceea ce ar conduce, bineînțeles, la 
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creșterea costului de punere în aplicare a pieței de capacități pentru consumatorii finali. Acest 

lucru, la rândul său, ar conduce la o creștere subită a nivelului de sărăcie energetică, ceea ce 

contravine obiectivelor politicii UE în domeniul energiei; 

3) solicitarea ca toate veniturile care decurg din alocarea capacității de interconectare 

să fie folosite pentru menținerea sau creșterea capacităților de interconectare, și nu ca venit 

care să fie luat în considerare la calcularea tarifelor (articolul 17 din propunerea de 

regulament). 

În opinia Seimului, cerințele formale pentru respectarea principiului subsidiarității nu 

sunt îndeplinite nici în propunerea de regulament. Comisia nu a adus suficiente elemente de 

probă că obiectivele propunerii de regulament nu ar putea fi reglementate mai bine la nivel de 

stat membru. Această lipsă de dovezi, în special lipsa de date cantitative și calitative, 

reprezintă o încălcare a articolul 5 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, anexat la TUE și la TFUE. În plus, această lipsă de 

justificări îngreunează sau chiar face imposibilă evaluarea de către parlamentele naționale a 

respectării principiului subsidiarității, așa cum este dreptul lor [articolul 5 alineatul (3), 

articolul 12 litera (b) din TUE și articolul 6 din Protocolul nr. 2]. Prin urmare, se poate 

conchide că propunerea de regulament încalcă articolul 4 alineatul (3) din TUE, care statuează 

că, în temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. 

În concluzie, Seimul consideră că propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) 

(COM(2016)0861) încalcă principiul subsidiarității. 
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REZOLUȚIE 

a Seimului Republicii Polone 

din 11 mai 2017 

referitoare la constatarea incompatibilității cu principiul subsidiarității a propunerii de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața energiei electrice 

(reformare) 

 

 

În temeiul articolului 148cc din Regulamentul său de procedură, Seimul Republicii Polone 

constată că propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861) nu este compatibilă cu 

principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE). Propunerea încalcă principiul subsidiarității, dat fiind că propunerea de 

regulament nu garantează că obiectivele acțiunii propuse ar fi realizate mai bine la nivelul 

Uniunii Europene decât dacă s-ar lua măsuri la nivel național. Avizul motivat care explică de 

ce Seimul consideră că propunerea nu este conformă cu principiul subsidiarității este anexat la 

prezenta rezoluție. 
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Anexă la Rezoluția 

Seimului Republicii Polone 

din 11 mai 2017 

Avizul motivat al Seimului Republicii Polone din 11 mai 2017 explicând motivele pentru 

care Seimul consideră că propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) nu este compatibilă cu 

principiul subsidiarității 

Seimul Republicii Polone consideră că propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) 

(COM(2016)0861) nu este compatibilă cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Propunerea încalcă principiul 

subsidiarității, dat fiind că propunerea de regulament nu garantează că obiectivele acțiunii 

propuse ar fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene decât dacă s-ar lua măsuri la nivel 

național. 

Seimul consideră că deciziile obligatorii la nivelul UE privind construirea de 

conexiuni transfrontaliere, care ar putea conduce la o deplasare a mixului general de 

aprovizionare cu energie dinspre producția internă spre importuri, nu sunt admisibile. Deși nu 

se pune sub semnul întrebării necesitatea de a depune eforturi pentru a realiza obiectivul 

stabilit la articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) (promovarea interconectării rețelelor energetice), trebuie să se sublinieze că aceasta 

nu înseamnă că se pot lua decizii la nivelul UE pentru construirea acestor interconexiuni sau 

că se pot forța statele membre să le construiască, fără a se ține seama de eficacitatea 

economică și de deciziile statelor membre privind mixul general de aprovizionare cu energie. 

În timp ce Polonia, ca și alte state membre, trebuie să contribuie la eforturile de realizare a 

obiectivelor comune privind piața energetică a UE prin crearea de legături între rețelele 

energetice, instrumentele administrative propuse merg prea departe. 

Seimul consideră că principiul subsidiarității este încălcat de dispozițiile din 

propunerea de regulament care deschid calea pentru măsuri la nivelul UE care afectează mixul 

de aprovizionare cu energie, în cazul în care sunt aplicate măsuri destinate sectorului 

energetic: 

1) introducerea unei interdicții privind dezvoltarea unei piețe cu două tipuri de ofertă 

și privind utilizarea resurselor energetice naționale pentru a rezolva problema deficitului de 

resurse la nivel național, în cazul în care se identifică suficiente resurse europene, precum și 

obligația de a trata interconexiunile și gestionarea cererii ca o prioritate (și nu ca o sursă 

echivalentă) (articolul 23 din propunerea de regulament); 

2) introducerea unor limite ale emisiilor de CO2 printre măsurile propuse pentru a 

sprijini dezvoltarea de capacități de producție noi (piețe de capacități) pentru entitățile care 

participă la o piață cu două tipuri de ofertă, ceea ce ar conduce în practică la excluderea 

entităților producătoare de cărbune de la participarea la o piață cu două tipuri de ofertă 

[articolul 23 alineatul (4) din propunerea de regulament]. Menținerea acestei limite pe o piață 

internă ar duce la excluderea de facto a celor mai economice și flexibile măsuri destinate să 

rezolve problema capacităților de producție insuficiente, ceea ce ar conduce, bineînțeles, la 
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creșterea costului de punere în aplicare a pieței de capacități pentru consumatorii finali. Acest 

lucru, la rândul său, ar conduce la o creștere subită a nivelului de sărăcie energetică, ceea ce 

contravine obiectivelor politicii UE în domeniul energiei; 

3) solicitarea ca toate veniturile care decurg din alocarea capacității de interconectare 

să fie folosite pentru menținerea sau creșterea capacităților de interconectare, și nu ca venit 

care să fie luat în considerare la calcularea tarifelor (articolul 17 din propunerea de 

regulament). 

În opinia Seimului, cerințele formale pentru respectarea principiului subsidiarității nu 

sunt îndeplinite nici în propunerea de regulament. Comisia nu a adus suficiente elemente de 

probă că obiectivele propunerii de regulament nu ar putea fi reglementate mai bine la nivel de 

stat membru. Această lipsă de dovezi, în special lipsa de date cantitative și calitative, 

reprezintă o încălcare a articolul 5 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, anexat la TUE și la TFUE. În plus, această lipsă de 

justificări îngreunează sau chiar face imposibilă evaluarea de către parlamentele naționale a 

respectării principiului subsidiarității, așa cum este dreptul lor [articolul 5 alineatul (3), 

articolul 12 litera (b) din TUE și articolul 6 din Protocolul nr. 2]. Prin urmare, se poate 

conchide că propunerea de regulament încalcă articolul 4 alineatul (3) din TUE, care statuează 

că, în temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. 

În concluzie, Seimul consideră că propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) 

(COM(2016)0861) încalcă principiul subsidiarității. 


