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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Lenkijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

LENKIJOS RESPUBLIKOS SENATO

NUOMONĖ

2017 m. balandžio 27 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija), COM(2016)0864, prieštaravimo 

subsidiarumo principui

Išnagrinėjęs pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija), COM(2016)0864, Senatas daro 
išvadą, kad pasiūlymas prieštarauja Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje 
įtvirtintam subsidiarumo principui.

Lenkijos Respublikos Senatas neneigia būtinybės ieškoti sutarimo siekiant nustatyti 
bendrąsias elektros energijos vidaus rinkos taisykles aukštesniu lygmeniu nei regioninis ar 
nacionalinis.

Lenkijos Respublikos Senatas taip pat laikosi nuomonės, kad siūlomas sprendimas 
neatitinka subsidiarumo principo, atsižvelgiant į Sutartyse numatytą valstybių narių teisę 
laisvai formuoti savo energijos rūšių derinį.

Lenkijos Respublikos Senatas mano, kad siūloma direktyva pernelyg kišamasi į 
valstybių narių kompetencijai priskiriamas energetinio saugumo sritis, nes į viršvalstybinį 
lygmenį perkeliama kompetencija, kuri iki šiol priklausė reguliuotojams ir perdavimo sistemų 
operatoriams. Kartu valstybėms narėms paliekama atsakomybė už sistemai keliamą riziką. 
Dėl to galiausiai gali sumažėti energetinio saugumo lygis atskirose valstybėse narėse ir visoje 
ES.

Taigi laikytina, kad siūlomu teisės aktu pažeidžiamas subsidiarumo principas.

SENATO PIRMININKAS

Stanisław KARCZEWSKI
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