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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A lengyel szenátus indokolt véleménye a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

A lengyel szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 
irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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MELLÉKLET

VÉLEMÉNY

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG SZENÁTUSA RÉSZÉRŐL

(2017. április 27.)

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak (átdolgozás, COM(2016)0864) a 

szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenségéről

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás, (COM(2016)0864) 
megvizsgálását követően a Szenátus úgy véli, hogy a javaslat nem összeegyeztethető az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás 
elvével.

A Lengyel Köztársaság Szenátusa nem tagadja, hogy a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályok kialakítása tekintetében a regionális és a nemzeti szintnél 
magasabb szintű konszenzusra van szükség.

A Lengyel Köztársaság Szenátusa azonban úgy véli, hogy a javasolt megoldás nem 
összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével, ugyanis a tagállamok Szerződésben foglalt joga 
saját energiaszerkezetük szabad alakítása.

A Lengyel Köztársaság Szenátusa ezenkívül úgy véli, hogy azzal, hogy a javasolt 
irányelv a jelenleg a szabályozók és az átvitelirendszer-üzemeltetők felelősségi körébe tartozó 
feladatokat transznacionális szintre emeli, túlságosan beleavatkozik az energiabiztonsági 
politika területén a tagállamok kizárólagos hatásköreibe, ugyanakkor a rendszerszintű 
kockázatokkal kapcsolatos felelősséget a tagállamok szintjén hagyja, ami végül oda vezethet, 
hogy csökken az egyes tagállamok, valamint az egész Unió energiaellátásának biztonsága.

A szenátus ezért úgy ítéli meg, hogy a rendeletre irányuló javaslat sérti a 
szubszidiaritás elvét.

A SZENÁTUS ELNÖKE

Stanisław KARCZEWSKI
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