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GEMOTIVEERD ADVIES
VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT

INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

Betreft: Gemotiveerd advies van de Senaat van de Republiek Polen inzake het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

De Poolse senaat heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 
bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.
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BIJLAGE

ADVIES

VAN DE SENAAT VAN DE REPUBLIEK POLEN

van 27 april 2017

over de onverenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor 

de interne markt voor elektriciteit (herschikking) COM(2016) 864

De Senaat komt na bestudering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit (herschikking) – COM(2016) 864 tot de vaststelling dat dit voorstel niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

De Senaat van de Republiek Polen ontkent niet dat er moet worden gezocht naar een 
consensus over de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit op een hoger niveau dan het regionale of nationale.

De Senaat van de Republiek Polen is echter van mening dat de voorgestelde oplossing 
onverenigbaar is met het subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot het in het Verdrag 
verankerde recht van lidstaten om hun eigen energiemix te bepalen.

De Senaat van de Republiek Polen is bovendien van mening dat het voorstel voor een 
richtlijn te diep ingrijpt in de bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van 
energiezekerheid, door de bevoegdheid die tot nu toe bij de transmissie- en 
distributiesysteembeheerders heeft gelegen over te dragen naar transnationaal niveau, terwijl 
de verantwoordelijkheid voor de risico's echter op het niveau van de lidstaten blijft, wat tot 
gevolg kan hebben dat het niveau van energiezekerheid in de afzonderlijke lidstaten en de 
gehele EU wordt verlaagd.

De Senaat concludeert derhalve dat het voorstel voor een verordening strijdig is met 
het subsidiariteitsbeginsel.

VOORZITTER VAN DE SENAAT

Stanisław KARCZEWSKI
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