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Przedmiot: Uzasadniona opinia Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii 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. 

Zgromadzenie Narodowe Republiki Bułgarii przekazuje zawartą w załączniku uzasadnioną 

opinię w sprawie wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego rozporządzenia. 

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest właściwa w 

sprawach dotyczących przestrzegania zasady pomocniczości. 
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ZAŁĄCZNIK 

PRZEWODNICZĄCY 

R EP U BLIK A  BU Ł G A R II  

ZG R O MA D ZE N IE  N A RO D OWE  

 

DO 

MARTINA SCHULZA 

PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

PRZEDMIOT: Uzasadniona opinia Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków 

zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) 

nr 994/2010 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. Komisja Spraw Europejskich i Kontroli Funduszy 

Europejskich Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii omówiła wniosek dotyczący 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 

 

Członkowie komisji z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 994/2010 w celu zacieśnienia współpracy między państwami 

członkowskimi oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w UE. Jednak po uważnym 

zapoznaniu się z projektem aktu, biorąc pod uwagę ramowe stanowisko Rady do Spraw 

Europejskich w Radzie Ministrów Republiki Bułgarii oraz sprawozdania Komisji ds. Polityki 

Gospodarczej i Turystyki oraz Komisji ds. Energii Zgromadzenia Narodowego członkowie 

Komisji Spraw Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich uzgodnili, że należy wykonać 

uprawnienia przyznane Zgromadzeniu Narodowemu na mocy art. 6 Protokołu nr 2 do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poprzez przedstawienie uzasadnionej opinii (w 

załączniku) na temat wyżej wymienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia. 

 

W ramach ustalonej procedury w załączeniu przesyłam Panu przyjęte sprawozdanie i 

uzasadnioną opinię, które odzwierciedlają stanowisko parlamentu bułgarskiego w tej sprawie. 

 

Załącznik: Zgodnie z tekstem  
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UZASADNIONA OPINIA 

ZGROMADZENIA NARODOWEGO 

REPUBLIKI BUŁGARII 

 

REPUBLIKA BUŁGARII 

43. ZGROMADZENIE NARODOWE 

KOMISJA SPRAW EUROPEJSKICH I KONTROLI   

FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

S P R A W O Z D A N I E  

 

PRZEDMIOT: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 – pkt 16 rocznego programu pracy 

Zgromadzenia Narodowego w sprawach dotyczących Unii Europejskiej (2016) i 

stanowisko ramowe Republiki Bułgarii w tej sprawie nr 602-00-20 przyjęte przez Radę 

Ministrów w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. Komisja Spraw Europejskich i Kontroli 

Funduszy Europejskich omówiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw 

gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010, uwzględniony jako pkt 

16 w rocznym programie pracy Zgromadzenia Narodowego w sprawach dotyczących 

Unii Europejskiej na 2016 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: Żeno Stankow – wiceminister energetyki, Albena Trasiewa – 

kierownik ds. międzynarodowej współpracy w dziedzinie energii, Dyrekcja ds. Polityki 

Energetycznej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Energetyki, jak również 

Cwetan Władikow, Dennica Nedewa i Mariana Wasilewa - państwowi eksperci w Dyrekcji 

ds. Koordynacji Spraw dotyczących Unii Europejskiej w Radzie Ministrów. 

 

II. Omawiany wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu zapewnienie, by wszystkie 

państwa członkowskie dysponowały odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi 

przygotowanie się na skutki niedoboru gazu wywołanego zakłóceniami w systemie dostaw 

lub nadzwyczajnie dużym popytem oraz zarządzanie taką sytuacją. Środki przewidziane w 

projekcie rozporządzenia zapewniają lepszą regionalną współpracę i koordynację; 

szczegółowe obowiązki i wszelką niezbędną infrastrukturę; poprawę oceny ryzyka i 

zapobiegania ryzyku; zagwarantowanie dostaw gazu dla niektórych kategorii odbiorców (tzw. 

odbiorców chronionych), nawet w trudnych warunkach (standard w zakresie dostaw) oraz 

wprowadzenie zasady solidarności między państwami członkowskimi.   

 

Biorąc pod uwagę napięcia między Ukrainą a Rosją, Komisja Europejska uważa, że 

dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w Europie będą 

niezbędne pięć lat po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 994/2010. Podstawą prawną projektu 

rozporządzenia jest według Komisji art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), który ustanawia kompetencje UE w dziedzinie energii. W motywach Komisja 

stwierdza, że na ryzyko poważnego zakłócenia dostaw gazu nie wpływają granice państwowe 

i takie zakłócenia mogą dotknąć kilka państw członkowskich, a podejście krajowe prowadzi 
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do nieoptymalnych środków i nasilenia skutków kryzysu. W tym kontekście i w następstwie 

szczegółowej oceny instrumentów ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 994/2010 oraz 

ich wprowadzania  przez państwa członkowskie Komisja proponuje wzmocnienie regionalnej 

współpracy i koordynacji jako najbardziej opłacalne podejście do poprawy bezpieczeństwa 

dostaw w całej UE. 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje sporządzanie przez regiony (opisane w załączniku I) 

obowiązkowych regionalnych planów działań zapobiegawczych i planów na wypadek 

sytuacji nadzwyczajnej oraz przygotowywanie regionalnych ocen ryzyka. Plany te będą 

przedmiotem wzajemnej oceny i będą koordynowane z innymi regionami w ramach grupy 

koordynacyjnej ds. gazu, a Komisja będzie mogła żądać ich zmiany przed zatwierdzeniem.  

 

Nowe przepisy zaproponowane przez Komisję przewidują, że każde państwo członkowskie 

będzie podejmować niezbędne środki, tak aby w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 

największej pojedynczej infrastruktury gazowniczej pozostała infrastruktura, określona 

według wzoru na wskaźnik N-1 (opisanego w załączniku II projektu rozporządzenia), 

posiadała zdolność techniczną dostarczania ilości gazu niezbędnej do zaspokojenia 

całkowitego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym w dniu nadzwyczajnie 

wysokiego zapotrzebowania na gaz występującym z prawdopodobieństwem statystycznym 

raz na 20 lat. Ponadto należy wprowadzić stałe fizyczne zdolności przepływu gazu w obu 

kierunkach na wszystkich połączeniach międzysystemowych między państwami 

członkowskimi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych zwolnień (art. 4 ust. 4 i załącznik 

III do wniosku dotyczącego rozporządzenia).   

 

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają również na celu zapewnienie 

lepszego dostępu do informacji, zarówno na szczeblu władz krajowych, jak i Komisji 

Europejskiej. W nagłym przypadku i podając należyte uzasadnienie, organy te będą mogły 

zażądać danych od przedsiębiorstw gazowych, w tym informacji handlowych. Ponadto firmy 

będą musiały powiadamiać właściwy organ krajowy i Komisję o umowach związanych z 

bezpieczeństwem dostaw gazu zaraz po ich podpisaniu lub po wprowadzeniu do nich zmian. 

Dotyczy to umów długoterminowych, które zapewniają ponad 40 % rocznego zużycia gazu 

ziemnego w danym państwie członkowskim. 

 

Nie przewiduje się większych zmian w tzw. standardzie w zakresie dostaw, gwarantującym 

nieprzerwane dostawy gazu odbiorcom chronionym przez określony czas, nawet w przypadku 

niedoboru dostaw lub nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania. Kategoria odbiorców 

chronionych zostanie utrzymana i będzie obejmować wszystkich odbiorców będących 

gospodarstwami domowymi, którzy są podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu, a także – 

według uznania poszczególnych państw członkowskich – instalacje systemów 

ciepłowniczych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa na określonych warunkach. Projekt 

rozporządzenia przewiduje obowiązek stosowania zasady solidarności między państwami 

członkowskimi. Zgodnie z tą zasadą, jeśli państwo członkowskie znajduje się w wyjątkowej 

sytuacji braku dostaw do odbiorców chronionych, dostawy gazu do odbiorców nienależących 

do kategorii odbiorców chronionych w każdym innym państwie członkowskim bezpośrednio 

związanym z pierwszym państwem członkowskim nie są dokonywane. 

 

III. Zgodnie ze stanowiskiem ramowym przedstawionym przez Radę Ministrów Republika 

Bułgarii co do zasady popiera wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i 
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uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010. Jednakże Republika Bułgarii będzie starała 

się uzyskać odstępstwo, podobnie jak Luksemburg, Słowenia i Szwecja (art. 4 ust. 8), a także 

Malta i Cypr (art. 19), biorąc pod uwagę potrzebę czasu i znacznych inwestycji finansowych 

na rozbudowę koniecznej infrastruktury o większej pojemności. Republika Bułgarii uważa, że 

proponowane zmiany wprowadzają ściślejszą kontrolę przez KE działalności uczestników 

rynku gazu ziemnego, która z jednej strony jest sprzeczna z zasadami wolnego i 

konkurencyjnego rynku, a z drugiej strony ogranicza prawa państw członkowskich w ich 

stosunkach umownych z państwami trzecimi. Republika Bułgarii przewiduje, że wniosek 

dotyczący rozporządzenia doprowadzi do dodatkowych obciążeń administracyjnych dla 

przedsiębiorstw i administracji. Wreszcie Republika Bułgarii zaproponowała doprecyzowanie 

niektórych przepisów projektu, tak aby uregulować sposób rekompensowania stronom 

zobowiązanym nałożonych na nich obowiązków z tytułu świadczenia usług publicznych. 

 

IV. Wyżej wymieniony wniosek dotyczący rozporządzenia został przeanalizowany przez 

Komisję ds. Polityki Gospodarczej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. W 

swojej opinii komisja uznaje za w pełni uzasadnione obawy wyrażone przez Republikę 

Bułgarii w stanowisku ramowym. Komisja ta wskazuje, że przyjęcie projektu ustawy nie 

będzie pociągać za sobą żadnych zmian do przepisów bułgarskich, ale spowoduje znaczne 

obciążenie administracyjne i finansowe dla gospodarki bułgarskiej. 

 

V. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady został 

przeanalizowany także przez Komisję ds. Energii na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. 

Komisja w swojej opinii wyraża pełne poparcie dla stanowiska ramowego Republiki Bułgarii 

przyjętego przez Radę do Spraw Europejskich w Radzie Ministrów. 

 

VI. W następstwie dyskusji na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 

ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010, z uwzględnieniem opinii Komisji 

ds. Polityki Gospodarczej i Turystyki i Komisję ds. Energii, Zgromadzenie Narodowe 

Republiki Bułgarii za pośrednictwem Komisji Spraw Europejskich i Kontroli Funduszy 

Europejskich przyjmuje następującą uzasadnioną opinię, którą należy przekazać instytucjom 

europejskim: 

 

1. Komisja Spraw Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich przyjmuje z zadowoleniem 

inicjatywę Komisji Europejskiej przeglądu rozporządzenia (UE) nr 994/2010 w celu 

zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw gazu w UE. 

 

2. Komisja jest zaniepokojona tym, że proponowane rozporządzenie przewiduje obowiązek 

koordynacji między państwami członkowskimi w regionach określonych przez Komisję 

Europejską, przy czym brak przekonujących dowodów na to, że odzwierciedlone zostaną w 

dostatecznym stopniu stanowiska poszczególnych państw. Jeżeli w przyszłości zostanie 

przyjęte podejście polegające na obowiązkowej współpracy regionalnej, w stałym dialogu ze 

wszystkimi państwami członkowskimi trzeba będzie uwzględniać wiele szczególnych cech 

geograficznych, politycznych i gospodarczych. 

 

3. Komisja uważa, że projekt rozporządzenia nie przestrzega zasady pomocniczości 

określonej w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), gdyż uprawnienia Komisji do 

przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 3 ust. 7 projektu rozporządzenia 
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(dotyczącym składu wyżej wspomnianych regionów) nie są wyraźnie określone w akcie 

ustawodawczym (art. 18 „Wykonywanie przekazanych uprawnień”). Jest to sprzeczne z art. 

290 ust. 2 TFUE. 

 

4. Komisja uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia nie jest zgodny z zasadą 

proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 TUE, gdyż stwarza dodatkowe obciążenia 

administracyjne i finansowe zarówno dla państw członkowskich, jak i dla obywateli Unii 

Europejskiej i tym samym wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celów wniosku. 

Dla Republiki Bułgarii obowiązek wybudowania nowej infrastruktury o większej pojemności 

będzie stanowić nadmierne obciążenie finansowe. 

 

5. Ponadto zdaniem komisji prawo Komisji Europejskiej do wszczęcia postępowań w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom przeciwko państwu członkowskiemu, którego właściwe organy są 

uprawnione do otrzymania umowy lub zwrócenia się o umowę, jeżeli przedsiębiorstwo 

gazowe nie wywiąże się z obowiązku powiadomienia, jest również środkiem, który wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. 

 

W związku z powyższym w wyniku dyskusji przeprowadzonej w komisji, sprawozdanie i 

uzasadnioną opinię na temat sprawozdania przyjęto jednogłośnie 14 głosami za. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

SPRAW EUROPEJSKICH 

I KONTROLI FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

 

Swetlin Tanczew 


