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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Lenkijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
reglamento.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

LENKIJOS RESPUBLIKOS SENATO

NUOMONĖ

2017 m. balandžio 27 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos 
neatitikimo subsidiarumo principui 
(nauja redakcija) COM(2016) 861

Išnagrinėjęs pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros 
energijos vidaus rinkos (nauja redakcija), COM(2016)0861, Senatas daro išvadą, kad šis 
pasiūlymas prieštarauja Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintam 
subsidiarumo principui.

Lenkijos Respublikos Senatas neneigia būtinybės ieškoti sutarimo siekiant nustatyti 
bendrąsias elektros energijos vidaus rinkos taisykles aukštesniu lygmeniu nei regioninis ar 
nacionalinis.

Lenkijos Respublikos Senatas taip pat laikosi nuomonės, kad siūlomas sprendimas 
neatitinka subsidiarumo principo, atsižvelgiant į Sutartyse numatytą valstybių narių teisę 
laisvai formuoti savo energijos rūšių derinį, turėti technologinį neutralumą ir kurti 
nepriklausomą nacionalinę energetikos politiką. Konkrečios nuostatos, prieštaraujančios 
subsidiarumo principui, yra susijusios su:

1) reikalavimu atlikti Europos gamybos adekvatumo vertinimą;

2) techninių reikalavimų, susijusių su išmetamųjų teršalų kiekiu (ne daugiau kaip 
550 g C02/kWh), taikymu gamybos objektams, kurie galėtų patekti į energijos 
rinką;

3) įsipareigojimu dalyvauti nacionalinių elektros energijos rinkų tarpvalstybiniuose 
mainuose;

4) regioninių operatyvinių centrų įsteigimu ir kompetencijos srities nustatymu.

Be to, Lenkijos Respublikos Senatas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalies nuostatas negalima pažeisti 
valstybės narės teisės apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp 
skirtingų energijos šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą.

Lenkijos Respublikos Senatas mano, kad siūlomu reglamentu pernelyg kišamasi į 
valstybių narių kompetencijai priskiriamas energetinio saugumo sritis, kartu paliekant 
valstybėms narėms atsakomybę už sistemai keliamą riziką. Dėl to galiausiai gali sumažėti 
energetinio saugumo lygis atskirose valstybėse narėse ir visoje ES.

Taigi laikytina, kad siūlomu teisės aktu pažeidžiamas subsidiarumo principas.

SENATO PIRMININKAS

Stanisław KARCZEWSKI
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