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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega sejma o predlogu uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o notranjem trgu električne energije 

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

 

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Poljski sejm je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Priloga k resoluciji 

parlamenta Republike Poljske (sejma) 

z dne 11. maja 2017 (točka ...) 

 

Obrazloženo mnenje parlamenta Republike Poljske (sejma) z dne 11. maja 2017 o 

razlogih, zaradi katerih sejm meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 

o notranjem trgu električne energije (prenovitev) ni skladen z načelom subsidiarnosti 

Parlament Republike Poljske (sejm) ugotavlja, da predlog uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861) ne 

spoštuje načela subsidiarnosti, zapisanega v členu 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). S 

predlogom se krši načelo subsidiarnosti, saj ni nobenega zagotovila, da je mogoče cilje iz 

predlaganega ukrepa lažje doseči na ravni Evropske unije kot z ukrepi na nacionalni ravni. 

Po mnenju sejma ni sprejemljivo sprejemati odločitev na področju gradnje čezmejnih 

povezav, ki na ravni Unije zavezujejo državo članico, da splošno strukturo oskrbe z energijo 

spremeni iz domače proizvodnje v uvoz. Ne dvomi, da si je treba prizadevati za doseganje 

cilja iz člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot je spodbujanje 

medsebojnega povezovanja energetskih sistemov, vendar pa opozarja, da to ne pomeni, da je 

treba na ravni Unije odločati o gradnji medsebojnih povezav in zahtevati od držav članic, da 

jih vzpostavijo ne glede na gospodarsko učinkovitost in odločitev države o splošni strukturi 

oskrbe z energijo. Poljska, tako kot druge države članice, bi morala prispevati k uresničitvi 

cilja EU glede vzpostavitve skupnega trga z energijo na področju gradnje povezav med 

energetskimi omrežji, vendar pa so predlagani instrumenti za upravno uveljavitev tega 

postopka pretirani. 

V zvezi z uporabo ukrepov na energetski ravni sejm ugotavlja, da so v nasprotju z 

načelom subsidiarnosti tiste določbe iz predloga uredbe, ki omogočajo, da se na ravni Unije 

sprejmejo ukrepi, ki vplivajo na strukturo oskrbe z energijo: 

1) prepoved vzpostavitve dvoblagovnega trga in izkoriščanja domačih virov energije 

za reševanje težav v zvezi z nezadostnostjo virov na državni ravni, če se ugotovi, da obstajajo 

zadostni viri na evropski ravni in da je treba prednostno (ne pa enakovredno) obravnavati 

medsebojne povezave ter prilagajanje na strani odjema (člen 23 predloga uredbe); 

2) v zvezi s predlaganimi sistemi podpore za gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti 

(na trgih proizvodnih zmogljivosti) uvedba omejitev emisij CO2 za obrate, vključene v 

dvoblagovni trg, ki dejansko onemogoča sodelovanje premogovnih obratov na dvoblagovnem 

trgu (člen 23(4) predloga uredbe). Ohranitev te omejitve bo na domačem trgu povzročila 

dejansko izključitev najgospodarnejših in najprožnejših sredstev za reševanje težav v zvezi s 

pomanjkanjem zmogljivosti, zaradi česar se bodo seveda povečali stroški vzpostavitve 

morebitnega trga proizvodnih zmogljivosti za končne odjemalce, kar bo neposredno 

prispevalo k povečanju energijske revščine, to pa je samo po sebi v nasprotju s cilji 

energetske politike EU; 

3) zahteva, da se sredstva, ki izvirajo iz prihodkov iz naslova prezasedenosti, 

uporabijo za vzdrževanje povezovalnih zmogljivosti ali gradnjo novih, ter prepoved, da se 

uporabijo kot dohodek, ki se upošteva pri obračunavanju tarif (člen 17 predlagane uredbe). 
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Sejm prav tako meni, da v zvezi s predlogom uredbe niso bile izpolnjene formalne 

zahteve glede spoštovanja načela subsidiarnosti. Komisija ni v zadostni meri dokazala, da 

ciljev, ki naj bi jih dosegli s predlogom uredbe, ni mogoče bolje doseči na nacionalni ravni. 

Pomanjkanje utemeljitve, zlasti kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, pomeni kršitev 

člena 5 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega PEU in 

PDEU. Poleg tega je tudi izredno težko, če že ne nemogoče, da bi nacionalni parlamenti 

uveljavili svojo pravico do preverjanja skladnosti z načelom subsidiarnosti (člena 5(3) in 

12(b) PEU in člen 6 Protokola (št. 2)). Zaradi tega lahko štejemo, da se s tem krši člen 4(3) 

PEU, na podlagi katerega se morajo Unija in države članice na podlagi načela lojalnega 

sodelovanja medsebojno spoštovati in si pomagati pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz 

Pogodb. 

Sejm torej meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu 

električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861) krši načelo subsidiarnosti. 
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RESOLUCIJA 

parlamenta Republike Poljske (sejma) 

z dne 11. maja 2017 

o ugotovitvi, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu 

električne energije (prenovitev) ni v skladu z načelom subsidiarnosti 

Parlament Republike Poljske (sejm) na podlagi člena 148cc Poslovnika sejma ugotavlja, da 

predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 

(prenovitev) (COM(2016)0861) ne spoštuje načela subsidiarnosti, zapisanega v členu 5(3) 

Pogodbe o Evropski uniji. S predlogom se krši načelo subsidiarnosti, saj ni nobenega 

zagotovila, da je mogoče cilje iz predlaganega ukrepa lažje doseči na ravni Evropske unije kot 

z ukrepi na nacionalni ravni. Obrazloženo mnenje, ki vključuje podlago za ugotovitev sejma, 

da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti, je priloga tej resoluciji. 
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Priloga k resoluciji 

parlamenta Republike Poljske (sejma) 

z dne 11. maja 2017 

Obrazloženo mnenje parlamenta Republike Poljske (sejma) z dne 11. maja 2017 o 

razlogih, zaradi katerih sejm meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 

o notranjem trgu električne energije (prenovitev) ni skladen z načelom subsidiarnosti 

Parlament Republike Poljske (sejm) ugotavlja, da predlog uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861) ne 

spoštuje načela subsidiarnosti, zapisanega v členu 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). S 

predlogom se krši načelo subsidiarnosti, saj ni nobenega zagotovila, da je mogoče cilje iz 

predlaganega ukrepa lažje doseči na ravni Evropske unije kot z ukrepi na nacionalni ravni. 

Po mnenju sejma ni sprejemljivo sprejemati odločitev na področju gradnje čezmejnih 

povezav, ki na ravni Unije zavezujejo državo članico, da splošno strukturo oskrbe z energijo 

spremeni iz domače proizvodnje v uvoz. Ne dvomi, da si je treba prizadevati za doseganje 

cilja iz člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), kot je spodbujanje 

medsebojnega povezovanja energetskih sistemov, vendar pa opozarja, da to ne pomeni, da je 

treba na ravni Unije odločati o gradnji medsebojnih povezav in zahtevati od držav članic, da 

jih vzpostavijo ne glede na gospodarsko učinkovitost in odločitev države o splošni strukturi 

oskrbe z energijo. Poljska, tako kot druge države članice, bi morala prispevati k uresničitvi 

cilja EU glede vzpostavitve skupnega trga z energijo na področju gradnje povezav med 

energetskimi omrežji, vendar pa so predlagani instrumenti za upravno uveljavitev tega 

postopka pretirani. 

V zvezi z uporabo ukrepov na energetski ravni sejm ugotavlja, da so v nasprotju z 

načelom subsidiarnosti tiste določbe iz predloga uredbe, ki omogočajo, da se na ravni Unije 

sprejmejo ukrepi, ki vplivajo na strukturo oskrbe z energijo: 

1) prepoved vzpostavitve dvoblagovnega trga in izkoriščanja domačih virov energije 

za reševanje težav v zvezi z nezadostnostjo virov na državni ravni, če se ugotovi, da obstajajo 

zadostni viri na evropski ravni in da je treba prednostno (ne pa enakovredno) obravnavati 

medsebojne povezave ter prilagajanje na strani odjema (člen 23 predloga uredbe); 

2) v zvezi s predlaganimi sistemi podpore za gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti 

(na trgih proizvodnih zmogljivosti) uvedba omejitev emisij CO2 za obrate, vključene v 

dvoblagovni trg, ki dejansko onemogoča sodelovanje premogovnih obratov na dvoblagovnem 

trgu (člen 23(4) predloga uredbe). Ohranitev te omejitve bo na domačem trgu povzročila 

dejansko izključitev najgospodarnejših in najprožnejših sredstev za reševanje težav v zvezi s 

pomanjkanjem zmogljivosti, zaradi česar se bodo seveda povečali stroški vzpostavitve 

morebitnega trga proizvodnih zmogljivosti za končne odjemalce, kar bo neposredno 

prispevalo k povečanju energijske revščine, to pa je samo po sebi v nasprotju s cilji 

energetske politike EU; 

3) zahteva, da se sredstva, ki izvirajo iz prihodkov iz naslova prezasedenosti, 

uporabijo za vzdrževanje povezovalnih zmogljivosti ali gradnjo novih, ter prepoved, da se 

uporabijo kot dohodek, ki se upošteva pri obračunavanju tarif (člen 17 predlagane uredbe). 
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Sejm prav tako meni, da v zvezi s predlogom uredbe niso bile izpolnjene formalne 

zahteve glede spoštovanja načela subsidiarnosti. Komisija ni v zadostni meri dokazala, da 

ciljev, ki naj bi jih dosegli s predlogom uredbe, ni mogoče bolje doseči na nacionalni ravni. 

Pomanjkanje utemeljitve, zlasti kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, pomeni kršitev 

člena 5 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega PEU in 

PDEU. Poleg tega je tudi izredno težko, če že ne nemogoče, da bi nacionalni parlamenti 

uveljavili svojo pravico do preverjanja skladnosti z načelom subsidiarnosti (člena 5(3) in 

12(b) PEU in člen 6 Protokola (št. 2)). Zaradi tega lahko štejemo, da se s tem krši člen 4(3) 

PEU, na podlagi katerega se morajo Unija in države članice na podlagi načela lojalnega 

sodelovanja medsebojno spoštovati in si pomagati pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz 

Pogodb. 

Sejm torej meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu 

električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861) krši načelo subsidiarnosti. 


