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BEGRUNDET UDTALELSE
FRA ET NATIONALT PARLAMENT

OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Senat om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det polske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 
forslag til forordning.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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DA

BILAG

UDTALELSE

FRA REPUBLIKKEN POLENS SENAT

af 27. april 2017

om manglende overensstemmelse med nærhedsprincippet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forslag til forordning om det indre marked for elektricitet

(omarbejdning) COM(2016) 861

Senatet konstaterer efter at have behandlet Europa-Parlamentets og Rådets forslag til 
forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) – COM(2016)0861, at 
forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union.

Republikken Polens Senat afviser, at det er nødvendig at søge at opnå enighed om 
fælles regler for det indre marked for elektricitet på højere end regionalt eller nationalt plan. 

Det polske Senat mener samtidig ikke, at den foreslåede løsning er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet hvad angår medlemsstaternes traktatfæstede ret til 
frit at vælge deres eget energimiks, teknologisk neutralitet samt suveræn national 
energipolitik. Klagerne over krænkelsen af nærhedsprincippet vedrører navnlig:

1) kravet om en europæisk vurdering af ressourcetilstrækkelighed

2) indførelsen af tekniske krav vedrørende emissionsniveau (ikke over 550 g 
CO2/kWh) for produktionsanlæg, der kan omfattes af energimarkedet

3) forpligtelsen til at deltage i grænseoverskridende udveksling mellem nationale 
energimarkeder

4) oprettelsen af og ansvarsområderne for regionale operationelle centre.

Republikken Polens Senat henviser samtidig til, at artikel 194, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke tillader krænkelse af "en medlemsstats ret til at 
fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer, dens valg mellem forskellige 
energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.

Republikken Polen mener endvidere, at forslaget til forordning griber for dybt ind i de
kompetencer, der er forbeholdt medlemsstaterne inden for energisikkerhedspolitik, og 
samtidig placerer ansvaret for trusler mod systemet hos medlemsstaterne, hvilket kan føre til, 
at energisikkerhedsniveauet mindskes i enkelte medlemsstater og EU som helhed.

Senatet konkluderer derfor, at forslaget til direktiv krænker nærhedsprincippet.

FORMAND FOR SENATET

Stanisław KARCZEWSKI
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