
 

NP\1092232PL.doc  PE580.749v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Prawna 
 

15.4.2016 

UZASADNIONA OPINIA 
 PARLAMENTU NARODOWEGO 
 W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków 

zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego 

rozporządzenie (UE) nr 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Austriacki Bundesrat przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianego wniosku dotyczącego rozporządzenia. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

15/SB-BR/2016 

UZAS ADNIONA OPINIA  
 

Komisji ds. UE Bundesratu na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej konstytucji, w 

powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności 

 

z dnia 30 marca 2016 r. 

 

COM(2016)0053 final 

 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 

mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i 

instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a 

państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE 

 

oraz 

 

COM(2016)0052 final 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 

środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego 

rozporządzenie (UE) nr 994/2010 

 

 

A. Uzasadniona opinia 

 

Przedmiotowy wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 

B. Uzasadnienie 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo 

dostaw gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 

 

Za podstawę wniosku Komisja przyjmuje art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE), który odnosi się do środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw 

energii w Unii. Dla planowanych środków (w porównaniu z uchylanym rozporządzeniem 

jedynie częściowo nowych) Komisja wybiera formę rozporządzenia. 

 

Zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie, aby również w przyszłości środki służące dalszej 

poprawie bezpieczeństwa dostaw były podejmowane na szczeblu Unii, szczególnie że dzięki 

temu można ograniczyć zakłócające bezpieczeństwo dostaw różnice w procedurach 

transgranicznych różnych państw członkowskich. Taką drogę obrała Unia Europejska już w 

roku 2010, przyjmując rozporządzenie (UE) nr 994/2010 w sprawie środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE. W 

związku z tym przeniesienie niektórych środków z rozporządzenia (UE) nr 994/2010 do 
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nowego wniosku dotyczącego środków zapewniających bezpieczne dostawy gazu ziemnego 

nie budzi zastrzeżeń. 

 

We wniosku przewidziano jednak również nowe elementy. Zgodnie z art. 3 wniosku państwa 

członkowskie mają współpracować ze sobą w przezwyciężaniu kryzysów dostaw. W tym 

celu Komisja definiuje szereg „regionów”, w których skład każdorazowo wchodzi kilka 

państw członkowskich. Kryteria składu regionów podano w art. 3 ust. 7 wniosku. Przyszłych 

zmian w składzie regionów będzie mogła dokonywać sama Komisja na mocy aktu 

delegowanego. Tym samym państwom członkowskim nie przysługuje prawo uczestnictwa 

ani w początkowym ustalaniu składu regionów, ani w jego zmianach w przyszłości. 

 

Z punktu widzenia zasady pomocniczości należy to rozwiązanie wyraźnie odrzucić, gdyż 

prowadzi ono do naruszenia przy ustalaniu składu „regionów” suwerenności państw 

członkowskich. 

 

Jeśli pomysł utworzenia „regionów” służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu 

ziemnego miałby być kontynuowany, wymaga to co prawda (również) jednolitych kryteriów 

unijnych, muszą jednak zostać też uwzględnione merytorycznie istotne poglądy dotyczące 

ustalania składu regionów w państwach członkowskich. Za jednolite unijne kryteria wyboru 

można by uznać obecne zdolności przesyłowe, a także porównywalny stopień wdrożenia 

trzeciego pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku gazu ziemnego w danych państwach 

członkowskich. 

 

Poza tym tworzenie takich „regionów” musi koniecznie odbywać się w porozumieniu z 

zainteresowanymi państwami członkowskimi; należy zatem wyraźnie odrzucić powierzenie 

Komisji uprawnień do ich ustalania na mocy aktu delegowanego. Ponadto w proponowanym 

akcie delegowanym brakuje niezbędnej jasności, gdyż w art. 18 wniosku dotyczącego 

rozporządzenia, który określa wykonywanie przekazanych uprawnień, nie wymieniono art. 3 

ust. 7. 

 

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w 

odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii 

między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE 

 

Podstawę prawną decyzji stanowi również art. 194 TFUE. Komisja uznaje za konieczne, by 

informowano ją o umowach w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a 

państwami trzecimi przed ich zawarciem. Głównym elementem decyzji jest kontrola ex ante 

takich projektów umów przez Komisję. Kontroli nie mają jednak podlegać porozumienia 

między przedsiębiorstwami. 

 

Wprowadzenie obowiązku powiadamiania o wszystkich międzypaństwowych umowach w 

dziedzinie energii z państwami trzecimi może naruszać suwerenność państw członkowskich: 

w art. 5 ust. 4 projektu decyzji przewidziano, że państwo członkowskie nie podpisuje ani nie 

ratyfikuje projektu umowy międzyrządowej w dziedzinie energii lub zmiany do 

obowiązującej umowy międzyrządowej ani nie wyraża na nie zgody, dopóki nie zostanie 

poinformowane przez Komisję o wątpliwościach zgodnie z ust. 1 lub dopóki Komisja nie 

wyda opinii zgodnie z ust. 2, lub dopóki nie upłyną terminy, o których mowa w ust. 1 lub ust. 

2. Przy podpisywaniu lub ratyfikowaniu umowy międzyrządowej zainteresowane państwo 

członkowskie uwzględnia w najwyższym stopniu opinię Komisji. 
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Zasadniczo zaangażowanie Komisji Europejskiej na wczesnym etapie może sprzyjać 

przezwyciężeniu ewentualnych problemów prawnych już podczas negocjacji. Ważne jest 

przy tym, aby prawo do wyrażenia opinii ograniczało się do aspektów prawnych. 

Wątpliwości budzi proponowane zasadnicze rozszerzenie zakresu decyzji na instrumenty 

niewiążące w dziedzinie energii, gdyż prowadzi to w szczególności do większej biurokracji. 

 

Również z punktu widzenia zasady proporcjonalności art. 5 projektu decyzji byłby bardziej 

spójny z prawem pierwotnym Unii, gdyby wniosek Komisji ograniczał się do tego, by 

informowała ona zainteresowane państwo członkowskie o swoim stanowisku prawnym 

dotyczącym zgodności konkretnej umowy w dziedzinie energii z przepisami w zakresie 

funkcjonowania wewnętrznego rynku energii (w tym prawem konkurencji). 


