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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI
Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu RP w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnetrznego rynkuenergii 
elektrycznej (wersja przeksztalcona)
(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.

Senat RP przekazał(a) 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

OPINIA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

o niezgodnosci z zasada pomocniczosci projektu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie wewnetrznego rynkuenergii elektrycznej 

(wersja przeksztalcona) COM(2016) 861

Senat, po rozpatrzeniu projektu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wewnetrznego rynku energii elektrycznej (wersja przeksztalcona) - COM(2016)861, 
stwierdza, ze projekt ten nie jest zgodny z zasada pomocniczosci, o której mowa wart. 5 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nie neguje koniecznosci poszukiwania konsensusu w 
sprawie ustalania wspólnych zasad rynku wewnetrznego energii elektrycznej na poziomie 
wyzszym niz regionalny lub narodowy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uwaza jednoczesnie, ze proponowane rozwiazanie nie 
jest zgodne z zasada pomocniczosci w zakresie traktatowego prawa panstw czlonkowskich do 
swobodnego ksztaltowania swojego miksu energetycznego, neutralnosci technologicznej i 
stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej. W szczegolnosci, zarzuty naruszenia 
zasady pornocniczosci dotycza:

1) wymogu przeprowadzania europejskiej oceny wystarczalnosci mocy;

2) wprowadzenia wymagan technicznych dotyczacych poziomu emisyjnosci (nie 
wiecej niz 550 g C02/kWh) dla jednostek wytw6rczych, które rnoglyby zostac objete rynkiem 
mocy;

3) obowiazku udzialu wymiany transgranicznej w krajowych rynkach mocy;

4) utworzenia i zakresu kompetencji Regionalnych Centrów Operacyjnych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje przy tym, ze Traktat o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w art. 194 ust. 2 nie zezwala na naruszanie prawa kraju czlonkowskiego do 
okreslania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru miedzy roznymi 
zrodlami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uwaza ponadto, ze projektowane rozporzadzenie zbyt 
gleboko wkracza w kompetencje zastrzezone dla panstw czlonkowskich w zakresie polityki 
bezpieczenstwa energetycznego, przy jednoczesnym pozostawieniu odpowiedzialnosci za 
zagrozenia systemu na poziomie panstw czlonkowskich, co w konsekwencji moze prowadzic 
do obnizenia poziomu bezpieczenstwa energetycznego w poszczególnych krajach 
czlonkowskich i calej UE.

Nalezy zatem uznac, ze proponowana regulacja narusza zasade pomocniczosci,

MARSZALEK SENATU

Stanislaw KARCZEWSKI


