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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Сената на Република Полша относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработка)
(COM(2016)0861 – C8 - 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Сенатът на Република Полша изпрати мотивирано становище, което е приложено към 
настоящия документ, относно горепосоченото предложение за регламент.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 
субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНОВИЩЕ

НА СЕНАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША

от 27 април 2017 г.

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно вътрешния пазар на електроенергия 

(преработка) COM(2016) 861

След като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработка) – (COM (2016)0861), 
Сенатът на Република Полша счете, че предложението не е съобразено с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Сенатът на Република Полша не отрича необходимостта при приемането на 
общите правила за вътрешния пазар на електроенергия да се постигне консенсус на по-
високо равнище от регионалното и националното.

Сенатът на Република Полша счита обаче, че предложеното решение не е 
съвместимо с принципа на субсидиарност, като се има предвид предвиденото в 
Договора право на държавите членки свободно да определят своя енергиен микс, 
технологичната неутралност и суверенната национална енергийна политика. 
Възраженията за нарушаване на принципа на субсидиарност се отнасят по-специално 
до следното:

1) изискването за извършване на европейска оценка на адекватността на 
производството на електроенергия;

2) изпълнението на техническите изисквания във връзка с нивото на емисиите 
(максимално 550 g C02/kWh) за енергийните мощности, които могат да 
бъдат обхванати от пазара на енергия; 

3) задължението за участие в трансграничен обмен между националните 
пазари;

4) създаването и компетентността на регионалните оперативни центрове.

Наред с това Сенатът на Република Полша изтъква, че член 194, параграф 2 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз не допуска накърняване на правото 
на всяка от държавите членки да определя условията за използване на нейните 
енергийни ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя 
общата структура на енергийното си снабдяване.

Освен това Сенатът на Република Полша възприема виждането, че 
предложеният регламент се намесва твърде дълбоко в запазената за държавите членки 
компетентност в областта на политиката за сигурност на енергийното снабдяване, 
докато в същото време регламентът оставя на равнището на държавите членки цялата 
отговорност във връзка с рисковете за системата, което от своя страна би могло да 
доведе до спадане на нивото на сигурност на енергийните доставки в отделните 
държави членки и в ЕС като цяло.
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Поради това Сенатът стига до заключението, че предложението за регламент 
нарушава принципа на субсидиарност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА

Станислав КАРЧЕВСКИ
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