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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega senata o predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja predloga zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Senat Republike Poljske je o omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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SL

PRILOGA

MNENJE

SENATA REPUBLIKE POLJSKE

z dne 27. aprila 2017

o neskladnosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu 
električne energije (prenovitev) z načelom subsidiarnosti 

COM(2016)0861

Senat Republike Poljske je preučil predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM (2016)0861) in meni, da predlog 
uredbe ne spoštuje načela subsidiarnosti, zapisanega v členu 5(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Senat ne zanika, da je treba doseči soglasje o določitvi skupnih pravil za notranji trg z 
električno energijo na višji ravni od regionalne ali nacionalne.

Vseeno pa želi opozoriti, da predlagana rešitev ni skladna z načelom subsidiarnosti, 
saj Pogodba državam članicam daje pravico, da prosto oblikujejo svojo mešanico energetskih 
virov, poskrbijo za tehnološko nevtralnost in uveljavljajo suvereno energetsko politiko. 
Zadržki glede spoštovanja načela subsidiarnosti na splošno zadevajo:

1) zahtevo, da se mora ocena o zadostnosti proizvodnje izvesti na evropski ravni;

2) uvedbo tehničnih zahtev o stopnji emisij (največ 550 g C02/kWh) za proizvodne 
enote, ki bi bile zajete na energetskem trgu;

3) obvezno sodelovanje v čezmejnih izmenjavah med energetskimi trgi;

4) obvezno vzpostavitev in poslanstvo regionalnih operativnih centrov.

Glede tega želi senat Republike Poljske opomniti, da Pogodba o delovanju Evropske 
unije v členu 194(2) ne dovoljuje poseganja v pravico držav članic, da določijo pogoje za 
izkoriščanje svojih energetskih virov, izbirajo med različnimi viri energije in opredelijo 
splošno strukturo svoje oskrbe z energijo.

Predlagana uredba po mnenju senata preveč posega v pristojnosti držav članic na 
področju politike energetske varnosti, hkrati pa jim prepušča odgovornost za tveganja v 
sistemu. Zaradi tega bi se utegnila v posameznih državah članicah znižati raven energetske 
varnosti, s tem pa tudi energetska varnost vse EU.

Senat Republike Poljske zato ugotavlja, da predlagana uredba krši načelo 
subsidiarnosti.

PREDSEDNIK SENATA

Stanisław KARCZEWSKI
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