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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Węgier w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Parlament Węgier przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy.

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

Parlamentarna Komisja Spraw Europejskich

László Kövér
Marszałek Parlamentu Węgier

Szanowny Panie Marszałku!

Parlamentarna Komisja Spraw Europejskich, na mocy art. 142 ust. 2 decyzji 10/2014 (II. 24) 
OGY w sprawie postanowień regulaminu wewnętrznego, przedstawia, w związku z 
wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)861; 
2016/0379(COD)] oraz w związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(wersja przekształcona) [COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)], swoje sprawozdanie w sprawie 
warunków przyjęcia uzasadnionej opinii.

Budapeszt, 18 kwietnia 2017 r.

Dr Richárd Hörcsik
Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich
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Parlamentarna Komisja Spraw Europejskich

Dokument Komisji

Sprawozdanie

w sprawie warunków przyjęcia uzasadnionej opinii w związku z wnioskiem dotyczącym 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego 

energii elektrycznej (wersja przekształcona), [COM(2016) 861; 2016/0379(COD)] oraz w 
związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja 
przekształcona) [COM(2016) 864; 2016/0380(COD)]

Sprawozdawca: Dr Richárd Hörcsik
Przewodniczący

Budapeszt, 18 kwietnia 2017 r.
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1. Kontekst prawny badania pod kątem zasady pomocniczości

Zgodnie z zasadą pomocniczości wszystkie decyzje podejmowane są na najniższym 
możliwym poziomie.

Na mocy art. 51 Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „TUE”) planowane działanie 
Unii Europejskiej jest zgodne z zasadą pomocniczości, jeżeli nie można go przeprowadzić na 
szczeblu państwa członkowskiego lub gdy dany cel można osiągnąć lepiej lub skuteczniej na 
szczeblu Unii oraz gdy unijny środek posiada wartość dodaną.

Protokół nr 2 do Traktatu z Lizbony2 stanowi, że parlamenty narodowe państw członkowskich 
UE mogą badać projekty aktów ustawodawczych UE pod kątem zgodności z zasadą 
pomocniczości, z zastosowaniem procedury przewidzianej przepisami prawa. Jeżeli właściwa 
izba parlamentu stwierdzi naruszenie tej zasady, może ona w ciągu ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego przesłać uzasadnioną opinię organowi, który 
złożył ten projekt – Komisji Europejskiej lub unijnym prawodawcom. Jeżeli przesłanych 
zostanie kilka uzasadnionych opinii, co przewidziano w protokole nr 2, autor projektu aktu 
musi go ponownie rozważyć, a ostatecznie może go również wycofać. Celem procedury jest 
umożliwienie parlamentom krajowym, w razie potrzeby, zapobiegania przekraczaniu 
uprawnień przez instytucje unijne.

Parlamentarna Komisja Spraw Europejskich może przystąpić do rozpatrzenia wniosku 
ustawodawczego Unii Europejskiej pod kątem stosowania zasady pomocniczości na mocy art. 
71 ust. 1 i 2 ustawy nr XXXVI/2012 w sprawie Parlamentu Węgier oraz art. 142 ust. 1 i 2 
decyzji 10/2014 (II. 24) OGY w sprawie niektórych postanowień regulaminu wewnętrznego 
(zwanej dalej „decyzją HHSZ”).

Jeżeli Komisja Spraw Europejskich stwierdzi, że projekt aktu prawnego narusza zasadę 
pomocniczości, przedstawia Parlamentowi sprawozdanie w sprawie warunków przyjęcia 
uzasadnionej opinii oraz projekt decyzji w sprawie przyjęciu tego sprawozdania. Zgodnie z 
art. 142 ust. 3 decyzji HHSZ Parlament zajmuje stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania 
i projektu decyzji. Ośmiotygodniowy termin przedstawienia uzasadnionej opinii jest 
nieprzekraczalny i dlatego właściwe jest, aby Parlament go dotrzymał.

2. Przedmiot badania pod kątem zasady pomocniczości: wnioski ustawodawcze 
Komisji

W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków „Czysta energia 
dla wszystkich Europejczyków”, w którego skład wchodzą dwa wymienione niżej wnioski 
ustawodawcze:

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)861; 
2016/0379(COD)] (zwany dalej „wnioskiem dotyczącym rozporządzenia”) oraz

 wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)] (zwany dalej „wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy”).

                                               
1 Załącznik zawiera informacje na temat unijnego kontekstu ustawodawczego dotyczącego stosowania zasady 

pomocniczości i ewentualnych konsekwencji tej procedury.
2 Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej, 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
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Przedmiotem szczególnej uwagi w ramach pakietu środków przedstawionych przez Komisję 
Europejską są trzy zakresy problematyki: nacisk na efektywność energetyczną, globalne 
przywództwo UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie konsumentom 
energii uczciwych warunków.

Wnioski ustawodawcze mają na celu przekształcenie rynku energii w taki sposób, by 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stało się integralną częścią systemu 
energetycznego oraz by doprowadzić do ustanowienia niezbędnych ram regulacyjnych, 
skupionych na konsumencie i przeznaczonych do realizacji wewnętrznego rynku elastycznej i 
konkurencyjnej energii. Jednym z aspektów wspomnianego pakietu środków jest realizacja 
unii energetycznej, która zwraca szczególną uwagę na efektywność energetyczną i 
promowanie energii ze źródeł odnawialnych, a także na tworzenie stabilnego zaopatrzenia w 
energię i zintegrowanego rynku energii oraz wprowadzenie regulowanych cen energii.

Podstawą prawną wniosku dotyczącego rozporządzenia i wniosku dotyczącego dyrektywy jest 
art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”), na mocy 
którego uprawnienia Unii Europejskiej mają na celu zapewnienie funkcjonowania rynku energii, 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, promowanie efektywności energetycznej i 
oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, a także 
wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energetycznymi. Dodatkowo w art. 194 ust. 2 
TFUE podkreśla się fakt, że środki Unii nie mogą naruszać prawa państwa członkowskiego do 
określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi 
źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię.

Elementem strukturalnego przekształcenia rynku energii elektrycznej jest wzmocnienie 
współpracy regionalnej, która zdaniem Komisji Europejskiej jest również niezbędna z racji 
tego, że niezharmonizowane decyzje podejmowane na szczeblu krajowym mogą powodować 
znaczne obciążenia finansowe dla europejskich konsumentów. W tym kontekście Komisja 
Europejska proponuje też ponowny przegląd problematyki kontroli organów regulacyjnych i 
zagwarantowanie większej legitymizacji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) w sprawach transgranicznych wymagających skoordynowanej decyzji 
regionalnej.

3. Analiza pomocniczości w kontekście wniosku dotyczącego rozporządzenia, 
przeprowadzona przez Komisję Spraw Europejskich

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia COM(2016)861 w sprawie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej jest stworzenie podstaw skutecznej realizacji celów wyznaczonych dla 
europejskiej unii energetycznej, w szczególności w ramach polityki w zakresie klimatu i 
energii do roku 2030, i zadbanie w tym kontekście o to, by rynek zmierzał do zwiększenia 
elastyczności, obniżenia emisyjności oraz propagowania innowacyjności.

Komisja Europejska uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu sprzyjanie 
integracji europejskich rynków energii na mocy art. 194, i jej zdaniem cel ten nie może zostać 
skutecznie osiągnięty na szczeblu państw członkowskich. Według Komisji Europejskiej 
uzasadnieniem dla tego wniosku dotyczącego rozporządzenia są środki przyjęte przez Radę 
Europejską. Należy zauważyć, że konkluzje Rady zawierają odniesienia do strategii i planów 
działania, a nie do tworzenia nowej struktury regionalnej czy radykalnego przekształcenia 
struktury energetycznej państw członkowskich. Dla przykładu w konkluzjach Rady z dnia 15 
grudnia 2016 r. podkreślono w sposób wyłącznie ogólny znaczenie spójnych strategii 
handlowych unii energetycznej i wyznaczono rok 2018 jako termin realizacji tych strategii.
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Za pośrednictwem wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych zasad, opisanych 
poniżej, które – nie uwzględniając zasady pomocniczości i proporcjonalności – w sposób 
nieuzasadniony wykraczają poza zakres kompetencji Unii Europejskiej.

3.1. Na wstępie należy zauważyć, że przesunięcie decyzji dotyczących mechanizmów 
zdolności wytwórczych na poziom UE narusza zasadę pomocniczości, ponieważ nie ma 
powodów, dla których usunięcie w sposób zadowalający zakłóceń na rynku byłoby 
niemożliwe na szczeblu krajowym. Naruszenie zasady pomocniczości wynika głównie z 
zastosowania mechanizmów zdolności określonych w artykułach 18–24 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia.

Mechanizmy zdolności wytwórczych są obecnie stosowane w odpowiedzi na zakłócenia na 
rynku w zakresie bezpieczeństwa dostaw, których nie można rozwiązać w inny sposób (np. za 
pomocą środków prawnych). Mechanizm ma na celu zabezpieczenie dostaw energii w 
perspektywie krótko- i długoterminowej w taki sposób, by dostawy były w stanie pokryć 
zapotrzebowanie. Zasadniczo w odniesieniu do zdolności wytwórczych – udostępnianych 
przez stosowne służby lub niedawno opracowanych – nadwyżka dochodów jest 
zagwarantowana, zgodnie z zasadami pomocy państwa, dzięki czemu zachęca się do 
dokonywania inwestycji lub utrzymywania zdolności, które nie zaistniałyby jedynie na 
prostych zasadach konkurencji.

Wśród wymogów ogólnych odnoszących się do wprowadzenia mechanizmów zdolności 
wytwórczych proponowany wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawia nowy element, na 
mocy którego – wbrew obecnej praktyce, według której to państwa członkowskie, w oparciu o 
analizy przeprowadzone zgodnie z własną metodologią, proponują zastosowanie mechanizmu 
udostępniania zdolności – propozycja ta musi być oparta na analizie zgodności ze źródłami, na 
szczeblu europejskim, określonej we wniosku dotyczącym rozporządzenia. Analizę tę miałaby 
opracować europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-
E), a zatwierdzałaby ją ACER.

3.2 Kwestia pomocniczości została podniesiona przez niebezpośrednią likwidację 
wyznaczania przez państwa członkowskie koszyka energetycznego na mocy art. 23 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, który ustanawia zasady projektowania mechanizmów tworzenia 
zdolności wytwórczych. Zgodnie z art. 23 ust. 4 zdolności produkcyjne, wobec których 
podjęto decyzję inwestycyjną po wejściu w życie rozporządzenia, muszą przestrzegać limitu 
emisji wynoszącego 550 g CO2/kWh, który wyklucza elektrownie węglowe z mechanizmu 
zdolności wytwórczych. Powyższy limit emisji może prowadzić do niekorzystnej sytuacji w 
przypadku wytwarzania energii elektrycznej z węgla, jak i w przypadku państw 
członkowskich, które w znacznym stopniu korzystają z produkcji energii elektrycznej opartej 
na węglu. Przepis ten oznacza niebezpośrednie ograniczenie swobody ustalania koszyka 
energetycznego.

Narusza to prawa zagwarantowane państwom członkowskim w art. 194 ust. 2 TFUE i wpływa 
niebezpośrednio na swobodę wyboru między różnymi źródłami energii oraz ogólną strukturę 
zaopatrzenia w energię. Jak stanowi art. 194 ust. 2 TFUE, środki te, bez uszczerbku dla art. 
192 ust. 2 lit c), nie mogą wpływać na prawo państwa członkowskiego do określania 
warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wybór między różnymi źródłami 
energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię. 

W swojej ocenie skutków Komisja Europejska powołała się – w momencie przedstawiania 
przepisów – na fakt, że z powodu rozbieżności praktyk poszczególnych państw członkowskich 
nie istnieje żadne odpowiednie narzędzie do porównywania i oceny wniosków dotyczących 
stosowania mechanizmów zdolności wytwórczych. Ponadto w ocenach prowadzonych na 
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poziomie krajowym często lekceważy się możliwości regionalne, czyli te oferowane przez 
rynek europejski, co może prowadzić do tworzenia zbędnych mocy produkcyjnych, 
wykraczających poza gwarancję wsparcia państwowego.

Niepokojące jest stosowanie wyłącznie analizy przeprowadzanej na podstawie 
ogólnoeuropejskiej metodologii bezpieczeństwa dostaw u źródła jako oceny wspierającej 
wprowadzenie mechanizmu zdolności wytwórczych. Zamiast tego możliwym do przyjęcia 
rozwiązaniem byłoby określenie przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych 
energii elektrycznej (ENTSO-E) spójnej europejskiej metody analizy lub przygotowywanie 
przez nią ogólnoeuropejskich analiz. Oczywiście uwzględnianie ocen krajowych i 
regionalnych byłoby w takiej sytuacji nadal konieczne. Planowany środek znacząco osłabia 
margines swobody każdego państwa członkowskiego, a zważywszy na metodykę i obecne 
realia ENTSO-E – znacząco ogranicza też możliwość wprowadzenia mechanizmów zdolności 
wytwórczych, mając na uwadze fakt, że wskaźniki bezpieczeństwa dostaw są ustalane z 
uwzględnieniem możliwości przywozowych/transgranicznych zdolności przesyłowych. Mimo 
informacji przesyłanych przez inne państwa członkowskie, dotyczących pomyślnego rozwoju 
elektrowni, ogólnoeuropejskie analizy nie będą w konsekwencji wspierać konieczności 
uruchamiania mechanizmów zdolności wytwórczych.

Innym problemem jest fakt, że wniosek dotyczący rozporządzenia nie uwzględnia 
problematyki rentowności. W tym kontekście art. 18 ust. 3 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia stanowi, że przed wprowadzeniem przez państwo członkowskie mechanizmu 
zdolności wytwórczych – w przypadku problemów związanych z adekwatnością zasobów –
należy najpierw rozważyć wyeliminowanie zakłóceń regulacyjnych, ustalanie cen w sposób 
odzwierciedlający niedobory mocy, rozwój wzajemnych połączeń, magazynowanie energii, a 
także środki ukierunkowane na popyt lub efektywność energetyczną. Z drugiej strony wniosek 
dotyczący rozporządzenia nie przewiduje żadnej analizy rentowności, zatem nie jest 
wykluczone, że brak zdolności nie zostanie rozwiązany w przyszłości przy pomocy narzędzia 
znacznie bardziej kosztownego niż ewentualny mechanizm zdolności wytwórczych.

3.3 Zasadę pomocniczości narusza fakt, że wniosek dotyczący rozporządzenia przenosi na 
szczebel regionalny niektóre aspekty uprawnień państw członkowskich w zakresie zarządzania 
siecią elektroenergetyczną. Powstałyby regionalne centra operacyjne, posiadające 
autonomiczne uprawnienia decyzyjne, mimo iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw 
spoczywa na państwach członkowskich. Utworzenie regionalnych centrów operacyjnych 
ograniczy możliwości państw członkowskich w zakresie podejmowania działań w interesie 
zabezpieczenia dostaw.

Według przedstawionego wniosku dotyczącego rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych mogliby decydować w regionalnych centrach operacyjnych o sprawach, w 
których fragmentaryczne i nieskoordynowane działania krajowe mogą negatywnie wpływać 
na rynek i konsumentów (np. w obszarze eksploatacji systemu, obliczania zdolności 
przesyłowych połączeń wzajemnych, bezpieczeństwa dostaw i gotowości na wypadek 
zagrożeń).

Powołanie do życia regionalnych centrów operacyjnych wykracza poza dotychczasowe formy 
autonomicznej współpracy regionalnej, na rzecz których podjęto niedawno szereg inicjatyw 
rozwojowych. Ze względu na brak czasu i brak zgromadzonej praktyki ich ocena nie została 
jeszcze dokonana, a Komisja Europejska nie poczekała na wyniki. Szersze zakresy 
kompetencji zaproponowane we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie są w związku z tym 
proporcjonalne do wyznaczonych celów.
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4. Analiza pomocniczości w kontekście wniosku dotyczącego dyrektywy, 
przeprowadzona przez Komisję Spraw Europejskich

W przypadku wniosku dotyczącego dyrektywy zasada pomocniczości pojawia się najpierw w 
związku z art. 5 wniosku, który przewiduje wprowadzenie cen określanych przez rynek w 
miejsce uprawnień państw członkowskich do określania ceny energii elektrycznej.

Art. 5 wniosku dotyczącego dyrektywy – rynkowe ceny dostaw:

1. Dostawcom energii elektrycznej przysługuje swoboda w ustalaniu ceny, po jakiej dostarczają 
energię elektryczną odbiorcom. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu 
zapewnienia skutecznej konkurencji między dostawcami energii elektrycznej.

2. Państwa członkowskie zapewniają w ukierunkowany sposób ochronę odbiorców dotkniętych 
ubóstwem energetycznym lub odbiorców wrażliwych za pomocą środków innych niż interwencje 
publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 państwa członkowskie, które w dniu [OP: please insert the 
date of entry into force of this Directive] r. stosują interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za 
dostawy energii elektrycznej dotkniętym ubóstwem energetycznym lub wrażliwym odbiorcom 
będącym gospodarstwami domowymi, mogą nadal stosować takie interwencje publiczne do dnia [OP: 
insert the date – five years from the entry into force of this Directive] r. Tego rodzaju interwencje 
publiczne muszą służyć ogólnemu interesowi gospodarczemu, być jasno określone, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i weryfikowalne oraz gwarantować unijnym przedsiębiorstwom energetycznym 
dostęp do odbiorców na równych warunkach. Interwencje nie mogą wykraczać poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia ogólnego interesu gospodarczego, któremu służą, muszą być ograniczone w 
czasie i proporcjonalne w odniesieniu do ich beneficjentów.

4. Po dniu [OP – insert the date – five years from the entry into force of this Directive] r. państwa 
członkowskie mogą nadal stosować interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii 
elektrycznej odbiorcom wrażliwym będącym gospodarstwami domowymi, w zakresie, w jakim jest to 
absolutnie niezbędne ze względu na pilną konieczność. Interwencje takie muszą spełniać warunki 
określone w ust. 3.
W ciągu miesiąca od wprowadzenia środków zgodnie z akapitem pierwszym państwa członkowskie 
powiadamiają o nich Komisję i mogą niezwłocznie je zastosować. Do powiadomienia dołącza się 
wyjaśnienie, dlaczego sytuacji tej nie można w wystarczającym stopniu zaradzić za pomocą innych 
instrumentów i w jaki sposób określono beneficjentów i okres obowiązywania danych środków. 
Powiadomienie uznaje się za kompletne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub od 
otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 
dalszych informacji.
W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania kompletnego powiadomienia Komisja może podjąć decyzję o 
zwróceniu się do organów krajowych o zmianę lub wycofanie środków, jeżeli uzna, że nie spełniono 
wymagań określonych w akapicie pierwszym. Okres przewidziany na podjęcie decyzji może zostać 
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, jak i zainteresowanego państwa członkowskiego.
Interwencję publiczną stosowaną na podstawie niniejszego ustępu uznaje się za ważną, dopóki 
Komisja nie podejmie decyzji o wezwaniu organów krajowych do zmiany lub wycofania środka.

Nawiązując do powyższego, wniosek dotyczący dyrektywy zezwalałby państwom – w drodze 
wyjątku i w terminie pięciu lat od jego wejścia w życie – na ustalanie poziomu cen w celu 
ochrony odbiorców wrażliwych lub odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym, a w 
przypadkach „pilnej konieczności” takie regulowane ceny mogłyby dalej obowiązywać, mimo 
upływu pięciu lat, w stosunku do odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednak w 
tym ostatnim przypadku decyzja zależałaby od swobody uznania Komisji Europejskiej. 
Ograniczyłoby to niepotrzebnie i w sposób nieproporcjonalny prawo państw członkowskich 
do ustalania cen, bez uwzględnienia wszystkich instrumentów, jakimi dysponują państwa 
członkowskie w celu ochrony praw konsumentów oraz przeciwdziałania ubóstwu 
energetycznemu.
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Ograniczenie kompetencji państw członkowskich w zakresie ustalania cen energii byłoby 
dopuszczalne jedynie w przypadku, w którym wnosiłoby wartość dodaną w stosunku do 
działań państw członkowskich. Ponadto sektor energetyczny jest szczególnym sektorem 
gospodarki, w którym – według badań prowadzonych do chwili obecnej – zniesienie cen 
regulowanych nie wzmaga konkurencji, a wręcz przeciwnie, prowadzi do znacznego wzrostu 
cen.

Jednocześnie wskutek wprowadzenia cen urzędowych na Węgrzech osiągnięto znaczną 
poprawę sytuacji konsumentów: w odniesieniu do energii elektrycznej zaległe płatności 
zmniejszyły się o połowę, a liczba przerw w dostawach na rzecz konsumentów prywatnych 
spadła o ponad jedną trzecią. Również ta sytuacja prowadzi do wniosku, że ceny regulowane 
na poziomie państw członkowskich stanowią odpowiednie narzędzie służące ochronie 
konsumentów i wyeliminowaniu ubóstwa energetycznego.

Ponadto likwidacja ustalania cen przez państwa członkowskie jest tym mniej uzasadniona, że 
obecny system cen regulowanych na rynku drobnego handlu energią elektryczną nie zakłóca 
konkurencji i pozwala konsumentom na zakup energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy narusza zasadę pomocniczości.

 Z jednej strony wniosek dotyczący dyrektywy nie wykazał, iż państwa członkowskie 
nie mogą w zadowalający sposób zapewnić przystępnych cen – czy to na szczeblu 
centralnym, regionalnym, czy lokalnym.

 Z drugiej strony – z uwagi na to, że wniosek ograniczyłby zakres kompetencji państw 
członkowskich bez zapewnienia konsumentom korzystniejszej sytuacji – nie 
zagwarantował on też łatwiejszej realizacji zapowiedzianego celu na szczeblu Unii z 
racji skali lub skutków proponowanego działania.

5. Stanowisko Komisji Spraw Europejskich w odniesieniu do stosowania zasady 
pomocniczości

Na posiedzeniu Komisji Spraw Europejskich w dniu 6 marca 2017 r. przedstawiciel 
Ministerstwa Krajowego Rozwoju przedstawił informacje o celu i głównych elementach 
wniosku dotyczącego dyrektywy oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia. Komisja Spraw 
Europejskich stwierdziła, że możliwe jest dokonanie oceny zasady pomocniczości, zważywszy 
na to, że termin ośmiu tygodni na przesłanie uzasadnionej opinii miał upłynąć w dniu 9 maja 
2017 r. w przypadku wniosku dotyczącego dyrektywy oraz w dniu 17 maja 2017 r. w 
przypadku wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. Komisja Spraw Europejskich dokonała oceny 
stosowania zasady pomocniczości oraz zgłosiła następujące zastrzeżenia.

5.1 Odnośnie do wniosku dotyczącego rozporządzenia COM(2016)861 w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej:

 przeniesienie na szczebel Unii decyzji dotyczących mechanizmu zdolności narusza 
zasadę pomocniczości;

 kwestia pomocniczości została podniesiona przez niebezpośrednią likwidację 
wyznaczania przez państwa członkowskie koszyka energetycznego na mocy art. 23 
wniosku dotyczącego rozporządzenia;
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 niepokój budzi stosowanie wyłącznie analizy przeprowadzanej na podstawie 
ogólnoeuropejskiej metodologii bezpieczeństwa dostaw u źródła jako oceny 
wspierającej wprowadzenie mechanizmu zdolności wytwórczych;

 przeniesienie na szczebel regionalny niektórych aspektów uprawnień państw 
członkowskich w zakresie zarządzania siecią elektroenergetyczną narusza zasadę 
pomocniczości. Powstałyby regionalne centra operacyjne, posiadające autonomiczne 
uprawnienia decyzyjne, mimo iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw 
spoczywa na państwach członkowskich.

5.2 Wprowadzenie rynkowych cen dostaw, określonych w art. 5 wniosku dotyczącego 
dyrektywy COM(2016)864 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej, niepotrzebnie ograniczyłoby uprawnienia państw członkowskich w zakresie 
ustalania cen energii elektrycznej i nie uwzględniałoby wszystkich instrumentów, którymi 
państwa członkowskie dysponują, aby chronić prawa konsumentów i przeciwdziałać ubóstwu 
energetycznemu. Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy narusza zasadę pomocniczości, 
ponieważ:

 z jednej strony wniosek dotyczący dyrektywy nie wykazał, iż państwa członkowskie 
mogą w zadowalający sposób zagwarantować ceny – czy to na szczeblu centralnym, 
regionalnym, czy lokalnym, 

 z drugiej strony – z uwagi na to, że ograniczyłby zakres kompetencji państw 
członkowskich bez zapewnienia konsumentom korzystniejszej sytuacji – nie 
zagwarantował on również łatwiejszej realizacji zapowiedzianego celu na szczeblu 
Unii z racji skali lub skutków proponowanego działania.

W świetle powyższych rozważań Komisja Spraw Europejskich stwierdziła, iż wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] 
oraz wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)] naruszają zasadę pomocniczości.
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Załącznik

Procedura analizowania zasady pomocniczości i jej możliwe
skutki

Pomocniczość jest zdefiniowana w sposób następujący w art. 5 TUE;

„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.
Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe czuwają nad 
przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w tym protokole.
4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.
Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.”

Stosowanie zasady pomocniczości jest badane zgodnie z art. 6 protokołu nr 2:

„Każdy parlament narodowy lub każda izba parlamentu narodowego może, w terminie ośmiu 
tygodni od daty przekazania projektu aktu ustawodawczego w językach urzędowych Unii, 
przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię 
zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości. [...]”

Konsekwencje uzasadnionej opinii zależą od tego, ile parlamentów poszczególnych państw 
członkowskich uzna w ośmiotygodniowym terminie, że zasada pomocniczości zostaje 
naruszona przez ten sam wniosek Unii Europejskiej.

W ramach tej procedury parlament każdego z 28 państw członkowskich dysponuje 2 głosami 
(a zatem całkowita liczba głosów to 56). Uzasadnione opinie będą miały istotny wpływ na 
unijny proces decyzyjny, szczególnie wówczas, gdy – zależnie od danej unijnej procedury 
ustawodawczej – jedna czwarta, jedna trzecia bądź większość parlamentów państw 
członkowskich uzna, że naruszana jest zasada pomocniczości.

W przypadku procedury „żółtej kartki” zgodnie z art. 7 Protokołu nr 2, jeśli jedna trzecia 
parlamentów państw członkowskich (19 głosów) stwierdzi, że wniosek narusza zasadę 
pomocniczości, projekt zostaje poddany ponownej analizie. Po ponownej analizie Komisja 
może zadecydować o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu wniosku. Od momentu wejścia w 
życie Traktatu z Lizbony procedurę „żółtej kartki” zastosowano trzykrotnie. W pierwszym 
przypadku wniosek został wycofany, a w drugim3 Komisja Europejska podtrzymała wniosek 
bez zmian. 

                                               
3 Parlament Węgier, w swojej decyzji 87/2013 (X.22.) OGY w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w 

sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz w swojej decyzji 9/2016 (V.10.) OGY w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, stwierdził 
naruszenie zasady pomocniczości.
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IX. Zbiór decyzji

Decyzja 10/2017 (V. 5.) OGY parlamentu Węgier 
w sprawie warunków przyjęcia uzasadnionej opinii w związku z wnioskiem dotyczącym 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej (wersja przekształcona), [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] oraz w 
związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja 
przekształcona) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)], w sprawie przyjęcia sprawozdania*

w sprawie warunków przyjęcia uzasadnionej opinii

1. Parlament przyjmuje sprawozdanie Komisji Spraw Europejskich w sprawie warunków 
przyjęcia uzasadnionej opinii w związku z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(wersja przekształcona) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] oraz w związku z wnioskiem 
dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016) 864; 2016/0380 
(COD)] (zwane dalej „sprawozdaniem”) i stwierdza w związku z powyższym, że wniosek 
dotyczący rozporządzenia i wniosek dotyczący dyrektywy naruszają zasadę pomocniczości.

2. Parlament Węgier zobowiązuje swojego marszałka do przekazania uzasadnionej opinii 
zawartej w tym sprawozdaniu przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej, a jednocześnie do poinformowania o tym rządu.

Sándor Lezsák ,
Wicemarszałek Parlamentu Węgier

István Ikotity,
Sekretarz Parlamentu Węgier

Dr Istvan Tiba,
Sekretarz Parlamentu Węgier

                                               
* Decyzja w tej sprawie została przyjęta przez Parlament na posiedzeniu w dniu 3 maja 2017 r.
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