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Temats: Polijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)

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

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Polijas Senāta pamatots atzinums par minēto regulas priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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POLIJAS REPUBLIKAS SENĀTS

2017. gada 27. aprīlī

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo 
tirgu nesaderību ar subsidiaritātes principu 

(pārstrādāta redakcija) COM(2016) 861

Senāts pēc priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) – (COM(2016) 861) izpētes uzskata, ka priekšlikums nav 
saderīgs ar Līguma par Eiropas Savienības 5. panta 3. punktā norādīto subsidiaritātes 
principu.

Polijas Republikas Senāts nenoliedz nepieciešamību panākt vienprātību par kopīgu 
noteikumu ieviešanu attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, kuri būtu augstākā līmenī 
nekā reģionālie vai valsts noteikumi.

Tomēr Polijas Republikas Senāts uzskata, ka ierosinātais risinājums nav saderīgs ar 
subsidiaritātes principu attiecībā uz līgumā noteiktajām dalībvalstu tiesībām brīvi veidot savu 
energoresursu struktūru, tehnoloģiju neitralitāti un neatkarīgu valsts enerģētikas politiku. Jo 
īpaši, sūdzības par subsidiaritātes pārkāpumu attiecas uz:

1) prasību veikt Eiropas ražošanas pietiekamības novērtējumu;

2) tehnisko prasību par emisiju līmeni īstenošanu (ne vairāk kā 550 g C02/kWh); 
ražošanas vienībām, kuras varētu nodrošināt enerģētikas tirgus;

3) saistība piedalīties valstu pārrobežu elektroenerģijas apmaiņas tirgos;

4) reģionālo operatīvo centru izveidi un uzdevumiem;

Tajā pašā laikā Polijas Republikas Senāts norāda, ka Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 194. panta 2. punkts neļauj pārkāpt dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu 
energoresursu izmantošanai, izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas 
energoapgādes vispārējo struktūru.

Turklāt Polijas Republikas Senāts uzskata, ka ierosinātā regula pārāk iejaucas 
dalībvalstīm paredzētajās kompetencēs saistībā ar enerģētikas drošības politiku, tajā pašā 
laikā saglabājot dalībvalstu līmenī atbildību par sistēmas riskiem, kas savukārt var novest pie 
enerģētikas drošības līmeņa samazināšanās katrā dalībvalstī atsevišķi un ES kopumā.

Tāpēc Senāts secina, ka regulas priekšlikums ir subsidiaritātes principa pārkāpums.

POLIJAS SENĀTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Stanisław KARCZEWSKI
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