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Utskottet för rättsliga frågor

26.6.2017

MOTIVERAT YTTRANDE
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den polska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el 
(omarbetning)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Den polska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 
förordning.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras.
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SV

BILAGA

YTTRANDE

FRÅN REPUBLIKEN POLENS SENAT

av den 27 april 2017

över att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler 
för den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0864) inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen.

Senaten har prövat förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) – (COM(2016)0864) och 
finner att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Republiken Polens senat bestrider inte att man behöver nå en samsyn när det gäller att 
fastställa gemensamma regler för den inre marknaden för el på en högre nivå än regional eller 
nationell nivå.

Republiken Polens senat är dock av den åsikten att den föreslagna lösningen inte är 
förenlig med subsidiaritetsprincipen avseende medlemsstaternas fördragsenliga rätt att fritt 
utforma sin egen energimix.

Republiken Polens senat är ytterligare av den åsikten att förslaget till direktiv inkräktar 
alltför mycket på medlemsstaternas exklusiva behörighet på energitrygghetspolitikens område 
genom att överföra ansvar som i dag åvilar tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för 
överföringssystemen till övernationell nivå, medan systemriskerna blir kvar hos 
medlemsstaterna, vilket i sin tur kan leda till att energiförsörjningen blir mindre trygg, både i 
de enskilda medlemsstaterna och i EU som helhet. 

Slutsatsen måste därför bli att förslaget till förordning strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

SENATENS TALMAN

Stanisław Karczewski
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