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Utskottet för rättsliga frågor

23.6.2017

MOTIVERAT YTTRANDE
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den polska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Den polska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 
förordning.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras.



PE606.273v01-00 2/2 NP\1129042SV.docx

SV

BILAGA

YTTRANDE

FRÅN REPUBLIKEN POLENS SENAT

av den 27 april 2017

över bristande förenlighet med subsidiaritetsprincipen i förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 

(omarbetning) COM(2016)0861

Senaten har prövat förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre 
marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861) och finner att förslaget inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Den polska senaten bestrider inte att man behöver nå konsensus när det gäller att 
fastställa gemensamma regler för den inre elmarknaden på en högre nivå än regional eller 
nationell nivå.

Senaten menar samtidigt att den föreslagna lösningen inte är förenlig med 
subsidiaritetsprincipen avseende medlemsstaternas fördragsenliga rätt till fri utformning sin 
egen energimix, teknikneutralitet och fastställande av en oberoende nationella energipolitik. 
I detalj handlar invändningarna rörande överträdelserna av subsidiaritetsprincipen följande:

1) Kravet på en europeisk tillräcklighetsbedömning.
2) Inrättandet av tekniska krav för utsläppsnivåer (inte mer än 550 g C02/kWh) för 

produktionsenheter som skulle kunna komma att utgöra en del av 
energimarknaden.

3) Kravet på att delta i gränsöverskridande utbyte mellan de nationella 
energimarknaderna.

4) Inrättandet av och befogenheterna för de regionala operativa centrumen.

Den polska senaten lyfter i samband med detta fram att det enligt artikel 194.2 i 
EUF-fördraget inte är tillåtet att åsidosätta en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för 
utnyttjandet av sina energikällor, dess val mellan olika energikällor eller hur 
energiförsörjningens allmänna struktur utformas.

Dessutom menar den polska senaten att den föreslagna förordningen inkräktar alltför 
mycket på medlemsstaternas skyddade befogenheter när det gäller att trygga 
energiförsörjningen, samtidigt som ansvaret för hot mot systemet läggs på medlemsstatsnivå, 
vilket i sin tur kan leda till en lägre energisäkerhetsnivå i de enskilda medlemsstaterna och i 
EU som helhet.

Slutsatsen måste därför bli att förslaget till förordning strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

SENATENS TALMAN

Stanisław Karczewski
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