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Subiect: Avizul motivat al Senatului Poloniei referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru piața 
internă a energiei electrice (reformare)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Senatul Republicii Polone a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea 
de directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

AVIZ

AL SENATULUI REPUBLICII POLONE

din 27 aprilie 2017

referitor la incompatibilitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a 

energiei electrice (reformare) COM(2016) 864

Senatul, în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) 
(COM(2016) 864), consideră că propunerea nu este compatibilă cu principiul subsidiarității 
menționat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Senatul Republicii Polone nu contestă necesitatea de a se încerca să se ajungă la un 
consens privind stabilirea unor norme comune pentru piața internă a energiei electrice la un 
nivel mai ridicat decât cel regional sau național.

Cu toate acestea, Senatul Republicii Polone consideră că soluția propusă nu este 
compatibilă cu principiul subsidiarității, având în vedere dreptul conferit statelor membre prin 
tratate de a-și stabili în mod liber propriul mix energetic.

Senatul Republicii Polone consideră, de asemenea, că propunerea de directivă 
reprezintă o ingerință prea mare în competențele rezervate statelor membre în domeniul 
securității energetice, transferând la nivel supranațional responsabilități ce în prezent revin 
autorităților de reglementare și operatorilor de rețele de transport, lăsând, în același timp, ca 
responsabilitatea pentru riscurile pentru sistem să rămână la nivelul statelor membre, lucru 
care, la rândul lui, ar putea duce la reducerea nivelului de siguranță a aprovizionării cu energie 
în statele membre luate separat și în UE în ansamblu.

Prin urmare, Senatul a ajuns la concluzia că propunerea de regulament încalcă 
principiul subsidiarității.

PREȘEDINTELE SENATULUI

Stanisław KARCZEWSKI
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