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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 Francji przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego rozporządzenia.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Nr 108

SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2016–2017

5 kwietnia 2017 r.

UWAGA

WERSJA TYMCZASOWA DOKUMENTU

Jedynie wersja ostateczna ma wartość tekstu autentycznego

UCHWAŁA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. 

Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2016)0863 final)

Uchwałą Senatu, podjętą zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto 
sporządzoną przez Komisję Spraw Gospodarczych uchwałę o następującym 
brzmieniu:

                                               
Zob. numery: Senat 476 (2016–2017).
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Opublikowany w dniu 30 listopada 2016 r. w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(COM(2016)0863 final) wprowadza wiele zmian do zasad, którym podlega Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanowiona w dniu 13 lipca 2009 r. 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009: rozszerzono zakres 
działania Agencji na wszystkie podmioty, których działalność w dziedzinie energii ma 
charakter transgraniczny, nie ograniczając z góry tego rozszerzenia; dodano nową kompetencję 
regionalną w obrębie Unii; wprowadzono przepis o podejmowaniu decyzji zwykłą większością 
głosów członków obecnych na posiedzeniach rady organów regulacyjnych w miejsce obecnie 
obowiązującej większości dwóch trzecich głosów.

Uwzględniając art. 88–6 Konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– istnienie instytucji odpowiedzialnej za ułatwianie współpracy między krajowymi 
organami regulacji energetyki stanowi atut dla Unii Europejskiej,

– obecny zakres kompetencji nie był do tej pory krytykowany,

– Komisja nie przedstawiła żadnego rzeczowego uzasadnienia dla proponowanego 
podwójnego rozszerzenia zakresu działania, które przyczyni się do 
przekształcenia organu współpracy w namiastkę ponadnarodowej agencji 
posiadającej kompetencje do podejmowania decyzji (w miejsce krajowych 
organów regulacji), w przypadku gdy dana kwestia z dziedziny energetyki 
dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego,

– konsekwencje tej zmiany pogłębia przejście do głosowania zwykłą większością głosów 
obecnych członków w miejsce większości kwalifikowanej dwóch trzecich, mimo że we 
wniosku utrzymano zasadę „państwo członkowskie dysponuje jednym głosem”, co stoi w 
zupełnej sprzeczności z uwzględnianiem wagi demograficznej, której stosowanie jest 
niezbędne do nadania odpowiednich demokratycznych podstaw decyzjom organu 
normatywnego.

Z tych powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia 
COM(2016)0863 final jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

Uchwała przyjęta przez Senat w dniu 5 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący
Podpisano: Gérard LARCHER
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