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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Kortezów Generalnych w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

Kortezy Generalne przekazały 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.



PE604.705v01-00 2/6 NP\1125785PL.docx

PL

ZAŁĄCZNIK

UZASADNIONA OPINIA 1/2017 WSPÓLNEJ KOMISJI DS. UNII EUROPEJSKIEJ Z 
DNIA 26 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE NARUSZENIA ZASADY POMOCNICZOŚCI 
WE WNIOSKU DOTYCZĄCYM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WEWNĘTRZNEGO RYNKU ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ (WERSJA PRZEKSZTAŁCONA) (TEKST MAJĄCY ZNACZENIE 
DLA EOG) [COM(2016)0861 FINAL] [COM(2016)0861 FINAL ZAŁĄCZNIK I] 
[COM(2016)0861 FINAL ZAŁĄCZNIK II] [2016/0379(COD)] {SWD(2016)0410 FINAL 
CZĘŚCI 1 DO 5} {SWD(2016)0411 FINAL} {SWD(2016)0412 FINAL CZĘŚCI 1 I 2} 
{SWD(2016)0413 FINAL}

KONTEKST

A. W protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności załączonym 
do Traktatu z Lizbony z 2007 r., który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., przewidziano 
mechanizm kontroli parlamentów narodowych nad zgodnością europejskich inicjatyw 
ustawodawczych z zasadą pomocniczości. Protokół ten został wdrożony w Hiszpanii na mocy 
ustawy 24/2009 z dnia 22 grudnia zmieniającej ustawę 8/1994 z dnia 19 maja. Podstawę 
prawną niniejszej opinii stanowią w szczególności nowy art. 3 lit. j), nowy art. 5 i nowy art. 6 
ustawy 8/1994.

B. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja 
przekształcona), wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (przekształcenie) oraz wniosek dotyczący 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych (wersja przekształcona), i przekazała je parlamentom narodowym, które 
mają osiem tygodni na sprawdzenie zgodności tych inicjatyw z zasadą pomocniczości; termin 
ten upływa w dniu 9 maja 2017 r. w przypadku pierwszego wniosku i w dniu 17 maja 2017 r. 
w przypadku dwóch pozostałych.

C. Dnia 30 marca 2017 r. prezydium i rzecznicy Wspólnej Komisji ds. Unii Europejskiej 
przyjęli porozumienie w sprawie przystąpienia do zbadania wymienionych europejskich 
inicjatyw ustawodawczych, na sprawozdawczynię wyznaczyli posłankę dr Pilar Rojo 
Noguerę i zwrócili się do rządu o przedstawienie sprawozdania, o którym mowa w art. 3 lit. j) 
ustawy 8/1994.

D. Otrzymano sprawozdania rządu, w których stwierdzono zgodność dwóch wniosków 
dotyczących dyrektywy z zasadą pomocniczości. Otrzymano również sprawozdanie rządu, w 
którym wskazuje się na naruszenie tej zasady w niektórych przepisach wniosku w sprawie 
rozporządzenia. Otrzymano ponadto od parlamentu Katalonii, regionu La Rioja, Kantabrii i 
Kraju Basków pisma, w których stwierdzono przyjęcie wniosków do wiadomości, ich 
archiwizację lub fakt niewydania uzasadnionej opinii.

E. Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia
2017 r. przyjęła niniejszą
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UZASADNIONĄ OPINIĘ

1. W art. 5.1 Traktatu o Unii Europejskiej zaznaczono, że „wykonywanie [...] kompetencji 
[Unii] podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności”, a według art. 5 ust. 3 „zgodnie z 
zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia 
podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego 
działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, 
zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na 
rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii”.

2. Podstawą prawną analizowanych wniosków ustawodawczych jest art. 194 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, co następuje:

„2. Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień Traktatów, Parlament Europejski 
i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają środki niezbędne 
do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępie 1. Środki te są przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Nie naruszają one prawa państwa członkowskiego do określania warunków wykorzystania 
jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury 
jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku dla artykułu 192 ustęp 2 litera c)”.

3.

A. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej, podobnie jak wniosek w sprawie rozporządzenia, ma na celu dostosowanie 
wspólnotowych ram prawnych do zmian na europejskich rynkach energii elektrycznej, a 
konkretnie do wzrostu ilości energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych, bardziej 
aktywnego udziału użytkowników w systemie energetycznym i zacieśnienia współpracy 
regionalnej. 

Wniosek ten stanowi kontynuację działań w postaci aktów ustawodawczych z ostatnich 
dwóch dekad, mających na celu utworzenie rynku wewnętrznego energii elektrycznej w UE 
(trzy pakiety ustawodawcze przyjęte w latach 1996–2009 z myślą o integracji i liberalizacji 
rynków); omawiany wniosek bazuje konkretnie na pakiecie Komisji dotyczącym „czystej 
energii dla wszystkich”, którego priorytetem jest wspieranie efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii oraz pierwszoplanowej roli UE w zwiększaniu roli 
konsumentów.

Mając na względzie czytelność i racjonalizację przepisów, uznano, że należy przekształcić 
poszczególne dotychczasowe akty i połączyć je w jedno nowe rozporządzenie.

W dyrektywie określono zasady ogólne, których państwa członkowskie muszą przestrzegać, 
by zapewnić konkurencyjność, ukierunkowanie na konsumentów, elastyczność i brak 
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dyskryminacji na unijnym rynku energii elektrycznej. Uaktualniono również zasady 
dotyczące ewentualnego obowiązku świadczenia usług publicznych, który państwa 
członkowskie mogą wprowadzić w określonych sytuacjach. W dyrektywie umocniono 
dotychczasowe prawa konsumentów i wprowadzono nowe.

Nowa struktura rynku energii elektrycznej, której elementem jest wniosek dotyczący 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, ma pozwolić na uregulowanie europejskiego rynku 
energii elektrycznej, już zintegrowanego pod względem fizycznym i charakteryzującego się 
coraz większym udziałem energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym dokonano 
przeglądu obecnych zasad funkcjonowania rynków hurtowych i zaproponowano ich 
ujednolicenie w całej UE przez zacieśnienie współpracy regionalnej i wprowadzenie 
mechanizmów podejmowania decyzji na szczeblu ponadnarodowym.

Wniosek w sprawie dyrektywy należy uznać za zgodny z zasadą pomocniczości, gdyż jego 
celów nie można osiągnąć w wystarczającym stopniu przez działania państw członkowskich 
(ani na poziomie centralnym, ani na szczeblu regionalnym i lokalnym), natomiast można je 
osiągnąć lepiej na poziomie Unii ze względu na skalę i skutki proponowanego działania.

Natomiast niektóre punkty rozporządzenia należy uznać za niezgodne z zasadą 
pomocniczości. Ponadto zastosowanie proponowanych środków w Hiszpanii – kraju, który 
nie ma wystarczających połączeń międzysystemowych i daleki jest od osiągnięcia celu 
zakładającego, że w 2020 r. udział tych połączeń wyniesie 10 % – należy uznać za 
niewspółmierne, ponieważ środki te uzasadnia wysoki poziom połączeń międzysystemowych 
oraz brak barier fizycznych. Dopóki Hiszpania nie będzie miała wystarczającej liczby 
połączeń międzysystemowych, dopóty stosowanie tych środków na naszym rynku nie będzie 
wystarczająco uzasadnione i może prowadzić do poważnych zakłóceń ze szkodą dla 
konsumentów. 

Środki niespełniające zasady pomocniczości:

– Okresy rozliczania niezbilansowania i obrotu energią (art. 7 ust. 4). Przejście z obecnych 
przedziałów czasowych na przedziały piętnastominutowe oznacza ogromne koszty dla 
konsumentów, gdyż wymaga zastąpienia obecnie instalowanych systemów pomiarowych i 
wprowadza zakłócenia w stosowanych dziś sygnałach cenowych, bez wystarczającego 
uzasadnienia konieczności wprowadzenia tego środka i jego pozytywnego wpływu.

– Akty delegowane, które muszą być w pełni uzasadnione, a ich zakres i procedura 
opracowywania – jasno zdefiniowane; zgodnie z wnioskiem nie ograniczałyby się one do 
konkretnych, innych niż istotne kwestii technicznych, tylko byłyby stosowane bez wyjątku 
do głównych decyzji w polityce energetycznej (art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55, art. 56 
ust. 1, art. 57 ust. 1 i art. 59 ust. 11), na przykład do tworzenia kodeksów sieciowych.

– Wyznaczanie obszarów rynkowych: art. 13 zakłada przyznanie Komisji wyłącznych 
kompetencji decyzyjnych, nie wykazano jednak, że zadania tego nie mogą zadowalająco 
wykonać państwa członkowskie zgodnie z obowiązującą procedurą (zatwierdzoną w 2015 
r. i obecnie wdrażaną), która przewiduje udział państw członkowskich.

– Stopniowe zbliżanie metod ustalania opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, na podstawie 
zalecenia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (art. 16 ust. 9).
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– Tworzenie regionalnych centrów operacyjnych (art. 32), czyli nowych struktur mogących 
niezależnie podejmować decyzje i zastępujących operatorów systemu przesyłowego w 
niektórych kwestiach związanych z bezpieczeństwem dostaw.

– Zasady konstrukcji mechanizmów zdolności wytwórczych (art. 23). Wniosek zmierza do 
ograniczenia stosowania tych mechanizmów, co w połączeniu ze zniesieniem cen 
maksymalnych i minimalnych może być bardzo niekorzystne dla konsumentów w 
państwach, które nie mają wystarczającej ilości połączeń międzysystemowych.

– Mechanizmy zdolności wytwórczych można stosować tylko tam, gdzie przeprowadzona na 
szczeblu europejskim ocena pokrycia zapotrzebowania wykaże zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, bez uwzględniania ocen krajowych, które mają przecież nadal kluczowe 
znaczenie dla państw o niewielu połączeniach międzysystemowych. Z drugiej strony 
koncepcja tych mechanizmów spowoduje dopuszczenie tylko tych technologii, w których 
poziom emisji CO2 jest niższy od pułapu wynoszącego 550 g CO2/kWh, nie wykazano 
jednak, że wprowadzenie takiego pułapu jest zgodne z prawem państw członkowskich do 
decydowania o ich koszyku energetycznym, i nie przeanalizowano wpływu wprowadzenia 
tego pułapu na bezpieczeństwo dostaw. Ponadto we wniosku wprowadzono obowiązek 
otwarcia mechanizmów na inne państwa członkowskie, chociaż byłoby to uzasadnione 
tylko w przypadku państw o wystarczającej ilości połączeń międzysystemowych.

Ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że Komisja nie uzasadniła, dlaczego kwestie ujęte w tych 
artykułach mają być regulowane na poziomie UE; należy przyjąć, że kwestie te powinny być 
regulowane na szczeblu krajowym, ponieważ odnoszą się do specyfiki lokalnej.

W tym samym duchu wypowiedział się jak dotąd parlament niemiecki, który wydał 
uzasadnioną opinię zawierającą podobne uwagi i uznał, że nie zachowano zgodności z zasadą 
pomocniczości w odniesieniu do aktów delegowanych, obszarów rynkowych i regionalnych 
centrów operacyjnych.

B. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych dostosowuje przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych do 
wyznaczonych na 2030 r. celów w dziedzinie klimatu i energii, uzgodnionych przez Radę 
Europejską w październiku 2014 r. (energia ze źródeł odnawialnych ma stanowić co najmniej 
27 % łącznego końcowego zużycia energii na poziomie UE). Komisja przyznaje, że chce 
uczynić z przemysłu UE światowego lidera w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. 
Określono sześć obszarów działania:

1. Opracowanie przepisów umożliwiających wdrażanie technologii odnawialnych źródeł 
energii w sektorze energii elektrycznej; docelowo do 2030 r. połowa energii elektrycznej w 
Europie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

2. Zwiększenie roli źródeł odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia, który 
odpowiada za 50 % łącznego zapotrzebowania na energię w Europie.
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3. Dekarbonizacja sektora transportu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (94 % 
transportu nadal bazuje na ropie naftowej).

4. Umocnienie praw konsumentów i lepsze informowanie ich.

5. Zwiększenie roli kryteriów zrównoważonego rozwoju. Punktem wyjścia jest zobowiązanie 
Komisji do zapewnienia zgodności biomasy wykorzystywanej do produkcji energii z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

6. W razie braku wiążących celów krajowych przyjmowane są środki mające zapewnić 
terminowe osiągnięcie wspólnego wiążącego celu na szczeblu UE.

W odniesieniu do zgodności wniosku z zasadą pomocniczości należy zauważyć, że celów 
proponowanych działań nie można osiągnąć w wystarczającym stopniu przez działania 
państw członkowskich (ani na poziomie centralnym, ani na szczeblu regionalnym i 
lokalnym), natomiast można je osiągnąć lepiej na poziomie Unii ze względu na skalę i skutki 
proponowanego działania. 

Jednak w ostatecznie przyjętym wniosku należy lepiej ująć specyfikę państw członkowskich, 
zwłaszcza z uwzględnieniem rzeczywistego poziomu połączeń międzysystemowych w 
poszczególnych państwach członkowskich.

WNIOSEK

Z wymienionych powodów Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej uznaje, że wymienione w 
pkt 3 artykuły wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (przekształcenie) nie są zgodne z zasadą 
pomocniczości zapisaną w obowiązującym Traktacie o Unii Europejskiej.
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