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ODÔVODNENÉ STANOVISKO
NÁRODNÉHO PARLAMENTU

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko Senátu Poľskej republiky k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrickou energiou 
(prepracované znenie)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Senát Poľskej republiky poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia 
pripojené v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

STANOVISKO

SENÁTU POĽSKEJ REPUBLIKY

z 27. apríla 2017

k nesúladu so zásadou subsidiarity návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o vnútornom trhu s elektrickou energiou 
(prepracované znenie) COM(2016) 861

Senát sa po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
vnútornom trhu s elektrickou energiou (prepracované znenie) – COM(2016) 861 domnieva, 
že tento návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarita, ktorá je zakotvená v článku 5 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únii.

Senát Poľskej republiky nepopiera potrebu hľadať konsenzus o vytvorení spoločných 
pravidiel pre vnútorný trh s elektrickou energiou na vyššej ako regionálnej alebo vnútroštátnej 
úrovni.

Súčasne sa však senát Poľskej republiky domnieva, že navrhované riešenie nie je v 
súlade so zásadou subsidiarity v oblasti zmluvného práva členských štátov na slobodné 
utváranie svojho energetického mixu, technologickú neutralitu a tvorbu zvrchovanej národnej 
energetickej politiky.  Výhrady týkajúce sa porušenia zásady subsidiarity sa týkajú najmä:

1) požiadavky vykonávania európskeho posúdenia primeranosti výroby;

2) zavedenia technických požiadaviek týkajúcich sa úrovne emisií (najviac 550 g 
CO2/kWh) vo výrobných jednotkách, ktoré by mohli zostať predmetom 
energetického trhu;

3) povinnosti zúčastňovať sa na cezhraničnej výmene medzi národnými 
energetickými trhmi;

4) zriadenia a úloh regionálnych operačných centier.

Senát poľskej republiky súčasne poukazuje na to, že Zmluva o fungovaní Európskej 
únie v článku 194 ods. 2 neumožňuje narušenie práv členského štátu pri určovaní podmienok 
využívania svojich energetických zdrojov, výbere medzi rôznymi zdrojmi energie či 
všeobecnej štruktúre jeho zásobovania energiou.

Senát Poľskej republiky sa ďalej domnieva, že návrh nariadenia zbytočne hlboko 
zasahuje do právomocí členských štátov v oblasti politiky energetickej bezpečnosti, pričom 
súčasne ponecháva zodpovednosť za riziká systému na úrovni členských štátov, čo v 
konečnom dôsledku môže spôsobiť zníženie úrovne energetickej bezpečnosti v jednotlivých 
členských štátoch i v celej EÚ.

Senát preto dospel k záveru, že navrhované nariadenie porušuje zásadu subsidiarity.

MARŠALEK SENÁTU

Stanisław KARCZEWSKI
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