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Asia: Puolan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Puolan tasavallan senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 
ehdotuksesta asetukseksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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LIITE
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PUOLAN TASAVALLAN SENAATTI

27. huhtikuuta 2017

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä ehdotuksessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 

(uudelleenlaadittu) COM(2016)0861

Tutkittuaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön 
sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) senaatti katsoo, että ehdotus ei ole 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Puolan tasavallan senaatti on samaa mieltä siitä, että on tarpeen löytää konsensus 
sähkön sisämarkkinoita koskevista säännöistä alueellista ja kansallista tasoa korkeammalla 
tasolla.

Puolan tasavallan senaatti katsoo kuitenkin, että ehdotettu ratkaisu ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, kun kyseessä on jäsenvaltioiden perussopimusten 
mukainen oikeus päättää vapaasti energialähteiden yhdistelmästään, 
teknologianeutraaliudestaan ja täysivaltaisesta kansallisesta energiapolitiikastaan. 
Toissijaisuusperiaatetta rikotaan erityisesti seuraavissa kohdissa:

1) vaatimus tuotannon riittävyyttä koskevien eurooppalaisten arviointien tekemisestä

2) päästötasoa (korkeintaan 550 gr C02/kWh) koskevien teknisten vaatimusten 
täytäntöönpano tuotantoyksiköissä, jotka voisivat kattaa osan 
energiamarkkinoista;

3) velvollisuus osallistua rajat ylittävään sähkön kauppaan kansallisten markkinoiden 
välillä

4) alueellisten käyttökeskusten perustaminen ja niiden tehtävät

Puolan tasavallan senaatti huomauttaa samalla, että Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 194 artiklan 2 kohdassa ei sallita puutumista jäsenvaltion oikeuteen 
määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä 
tekemiin valintoihin eikä jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen.

Puolan tasavallan senaatti katsoo lisäksi, että asetusehdotuksessa puututaan liian 
voimakkaasti jäsenvaltioiden toimivaltaan energiaturvallisuuspolitiikan osalta ja samaan 
aikaan jätetään järjestelmään liittyvät riskit jäsenvaltioiden tasolle, mikä voi puolestaan johtaa 
energian toimitusvarmuuden tason heikkenemiseen yksittäisissä jäsenvaltioissa ja koko 
unionissa.

Senaatti katsoo näin ollen, että asetusehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

SENAATIN PUHEMIES

Stanisław KARCZEWSKI
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