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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko polského Senátu týkající se návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
(přepracované znění)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko polského Senátu týkající se výše uvedeného 
návrhu směrnice.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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CS

PŘÍLOHA

STANOVISKO

SENÁTU POLSKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. dubna 2017

k nedodržení zásady subsidiarity v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) 

COM(2016) 864

Senát po projednání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) – COM(2016) 864 konstatuje, že 
dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity vymezenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy
o Evropské unii.

Senát Polské republiky nezpochybňuje, že je nezbytné hledat shodu ve věci stanovení 
společných pravidel pro vnitřní trh s elektřinou na úrovni, která by byla nadřazena úrovni 
regionální či vnitrostátní.

Senát Polské republiky se však zároveň domnívá, že navrhované řešení není v souladu 
se zásadou subsidiarity, pokud jde o právo členských států na nezávislost při stanovování 
energetického mixu.

Senát Polské republiky se kromě toho domnívá, že navrhovaná směrnice zasahuje 
příliš hluboko do pravomocí členských států v oblasti politiky energetické bezpečnosti tím, že 
přenáší pravomoci, které doposud vykonávají regulační orgány a provozovatelé přenosových 
soustava, na nadnárodní úroveň, a zároveň ponechává odpovědnost za předcházení rizikům 
pro danou soustavu na členských státech, což v důsledku může vést ke snížení úrovně 
energetické bezpečnosti na úrovni jednotlivých států i celé EU.

Na základě výše uvedeného dospěl Senát k závěru, že návrh směrnice není v souladu 
se zásadou subsidiarity.

MARŠÁLEK SENÁTU

Stanisław KARCZEWSKI
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