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Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 39 ust. 2 
Regulaminu, o weryfikację adekwatności podstawy prawnej wniosku Komisji.

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r.

Podstawą prawną, którą proponuje Komisja, jest art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE). Poprawka przyjęta w głosowaniu w komisji ITRE ma na celu 
zastąpienie wyżej wymienionej podstawy prawnej na art. 194 TFUE w związku z art. 191 
ust. 1 TFUE.
I – Kontekst

We wniosku określono zasady, według których państwa członkowskie mogą wspólnie i przy 
zachowaniu ciągłości zapewniać opłacalne osiągnięcie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE) w zużyciu energii końcowej w UE na poziomie co najmniej 27 % w 
2030 r. w trzech sektorach: energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu.

Zgodnie z ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zatwierdzonymi przez 
Radę Europejską w październiku 2014 r.1 cel wynoszący 27 % jest wiążący dla UE, a będzie 
osiągany przez udziały poszczególnych państw członkowskich kierujących się potrzebą 

1 Zob. „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii” (COM/2014/0015 final).
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wspólnego osiągnięcia celu UE. Ponadto nowe ramy umożliwiają wspólne osiągnięcie celu, 
ale nie są dla państw członkowskich przeszkodą w ustalaniu własnych, w tym bardziej 
ambitnych celów krajowych. Państwa członkowskie mogą wspierać odnawialne źródła 
energii pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy państwa.

Rada Europejska kilkakrotnie zachęcała Komisję do przeglądu i tworzenia przepisów dotyczących 
m.in. OZE, by wesprzeć osiąganie uzgodnionego celu na 2030 r.1 Parlament Europejski również 
wezwał Komisję do przedstawienia przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz 
do wyznaczenia jeszcze ambitniejszego celu, wynoszącego co najmniej 30 %2. 

Prognozy dotyczące systemu energetycznego UE wskazują, że obecna polityka państw 
członkowskich i UE pozwoli uzyskać w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
wynoszący tylko około 24,3 %, jeżeli nie zostaną podjęte nowe działania polityczne. Jest to 
poziom o wiele niższy niż ustalony przez Radę Europejską wiążący cel UE zakładający co 
najmniej 27 % udział energii z OZE i nie pozwoli Unii jako całości wywiązać się z zobowiązań 
podjętych w porozumieniu paryskim z 2015 r. Kontynuacja polityki w niezmienionym kształcie 
poważnie zagroziłaby realizacji ambicji politycznej UE, by stać się światowym liderem w 
dziedzinie OZE. Ponadto oznaczałoby ono rezygnację z korzyści płynących z bezpieczeństwa, 
jakie zapewnia wzrost podaży energii ze źródeł rodzimych, oraz ograniczenie udziału 
konsumentów w systemie energetycznym.

II – Odpowiednie artykuły Traktatu

Proponowaną podstawą prawną wniosku Komisji jest poniższy artykuł Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (część trzecia TFUE „Polityki i działania wewnętrzne 
Unii”, tytuł X „Energetyka”) (wyróżnienie nasze): 

Artykuł 194

1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma 
na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii;

b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii;

c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych 
i odnawialnych form energii; oraz

d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

1 Konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w dniach 19–20 marca 2015 r., 17–18 grudnia 2015 r. oraz 17–18 marca 
2016 r.
2 Zob. rezolucje PE w sprawie ram politycznych na okres 2020–2030 dotyczących klimatu i energii oraz w 
sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych.
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2. Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień Traktatów, Parlament Europejski i 
Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 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. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki, 
o których mowa w tym ustępie, jeżeli mają one głównie charakter fiskalny.

III – Proponowana podstawa prawna

W omawianej poprawce komisji ITRE zaproponowano zmianę podstawy prawnej wniosku 
przez usunięcie odniesienia do ust. 2 art. 194 TFUE, a tym samym odniesienie się do 
art. 194 TFUE w całości, i przez dodanie odniesienia do art. 191 ust. 1 TFUE (tytuł XX 
TFUE dotyczący środowiska). Ten ostatni przepis brzmi:

Artykuł 191
(dawny artykuł 174 TWE)

1. Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania następujących celów:

– zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,

– ochrony zdrowia ludzkiego,

– ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,

– promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 
regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności 
zwalczania zmian klimatu.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

Dla niniejszej analizy istotny jest również art. 192 TFUE, który brzmi (wyróżnienie nasze):

Artykuł 192
(dawny artykuł 175 TWE)

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
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konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o 
działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez 
Unię.

2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez 
uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala:

a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;

b) środki wpływające na:

– zagospodarowanie przestrzenne,

– zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające 
na dostępność tych zasobów,

– przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;

c) środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami 
energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, może postanowić 
o stosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej do dziedzin, o których mowa w akapicie 
pierwszym.

3. Ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które mają być osiągnięte, 
uchwalane są przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem 
Regionów.

Środki niezbędne do realizacji tych programów są przyjmowane na warunkach 
przewidzianych w ustępie 1 lub 2, zależnie od przypadku.

4. [...]

5. [...]

IV – Orzecznictwo

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
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zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. W 
tym kontekście chęć aktywniejszego udziału danej instytucji w przyjęciu aktu prawnego, 
okoliczności przyjęcia tego aktu ani praca wykonana w odniesieniu do innych aspektów 
wchodzących w zakres działania objętego danym aktem nie są istotne dla określenia 
właściwej podstawy prawnej2. 

Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono w nim dwa cele lub ma on dwa elementy 
i jeden z tych celów lub elementów można wskazać jako główny lub dominujący, a drugi jest 
jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na jednej podstawie prawnej – na 
tej, której wymaga główny lub dominujący cel lub element3. Jeżeli jednak dany akt prawny 
ma jednocześnie kilka celów lub elementów składowych, które są nierozerwalnie związane, a 
żaden z nich nie jest drugorzędny lub niebezpośredni w stosunku do innego (innych), taki akt 
prawny musi zostać wydany na różnych odpowiednich podstawach prawnych4, o ile 
procedury określone dla tych podstaw prawnych nie są nie do pogodzenia z uprawnieniami 
Parlamentu Europejskiego i ich nie podważają5.

V – Cel i treść wniosku

W motywie 1 wniosku podano powód przekształcenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE; powodem tym jest konieczność zapewnienia jasności. 

W motywach 2 i 3 stwierdzono, że wspieranie odnawialnych źródeł energii należy do celów 
polityki energetycznej UE i jest niezbędne do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 r. oraz do wspierania bezpieczeństwa dostaw 
energii oraz innowacji technologicznych, a także pomoże zmniejszyć zależność UE od 
przywozu gazu i ropy. 

Odpowiednio w art. 3 określono cele na rok 2030 dotyczące udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu w Unii (co najmniej 27 %) oraz zasady dotyczące wkładu państw 
członkowskich w opłacalną i elastyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wprowadzeniu ram finansowych sprzyjających inwestycjom w przedsięwzięcia z dziedziny 
odnawialnych źródeł energii oraz dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych i 
wymianie najlepszych praktyk między właściwymi organami lub urzędami krajowymi lub 
regionalnymi.   

1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 1987, s. 1439, pkt 5; 
sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 
Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
2 Sprawa C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2000, s. I-2257, pkt 44.
3 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE:C:2013:675, pkt 53; sprawa C-490/10 Parlament przeciwko 
Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2008, s. I-08103, 
pkt 34.
4 Sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2003, s. I-08913, pkt 40; sprawa C-178/03 Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. 2006, s. I-107, pkt 43–56. 
5 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie (Dwutlenek tytanu), Zb.Orz. 1991, s. I-2867, pkt 17–25; Sprawa 
C-268/94 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz. 1996, s. I-6177.
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W art. 4 skupiono się na systemach wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
określono zabezpieczenia dotyczące ich wdrażania przez państwa członkowskie, by zapewnić 
niezakłócone funkcjonowanie rynków energii elektrycznej, zgodnie z zasadami pomocy państwa i 
z zachowaniem przejrzystości, a także by sprzyjać zrozumiałości systemu z punktu widzenia 
inwestorów i konsumentów oraz wspierać skuteczne monitorowanie.

Art. 7. reguluje obliczanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym zmniejszenie 
maksymalnego udziału biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych lub 
pastewnych, począwszy od 2012 r.

W art. 16 określono procedurę wydawania zezwoleń dla przedsięwzięć w dziedzinie OZE przez 
jeden organ wyznaczony do tego celu, a także maksymalny czas trwania procedury, a w art. 19 
zmieniono system gwarancji pochodzenia, m.in. rozszerzając go na gaz ze źródeł odnawialnych, 
wprowadzając obowiązek wydania gwarancji na wniosek producenta w przypadku ogrzewania i 
chłodzenia oraz ulepszając procedury administracyjne dzięki zastosowaniu normy CEN. 

W art. 21–24 uprawniono: i) konsumentów do wykorzystywania energii z własnych źródeł bez 
zbędnych ograniczeń, ii) kooperatywy energetyczne do udziału w rynku, iii) konsumentów energii 
do zaprzestania – na poziomie budynku – nabywania ciepła lub chłodu z miejskich systemów 
ciepłowniczych lub chłodniczych, jeżeli mogą osiągnąć znacznie lepszą efektywność 
energetyczną za pomocą środków zastosowanych na poziomie budynku. 

W art. 25 nałożono na dostawców paliw ogólnounijny obowiązek zapewnienia w dostawach 
określonego odsetka niskoemisyjnych i odnawialnych paliw, by wspierać dekarbonizację i 
dywersyfikację źródeł energii oraz zapewnić opłacalny wkład tego sektora w osiąganie ogólnego 
celu. W art. 26 zaostrzono dotychczasowe unijne kryteria zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do bioenergii, m.in. rozszerzając ich zakres na biomasę i biogaz wykorzystywane do 
ogrzewania i chłodzenia oraz do wytwarzania energii elektrycznej, a w art. 27 wyjaśniono system 
bilansu masy i dostosowano go tak, by obejmował on współfermentację i wprowadzanie 
biometanu do sieci gazu ziemnego.   

VI – Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej

Z powyższego jasno wynika, że wniosek ma na celu rozwiązanie problemu niepewności 
inwestycyjnej w taki sposób, aby uwzględnić średnio- i długoterminowe cele dotyczące 
obniżenia emisyjności; zapewnienie opłacalnego upowszechniania i włączania do rynku energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także wspólne osiągnięcie wyznaczonego na 2030 r. 
ogólnounijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych; rozwijanie potencjału 
dekarbonizacji z wykorzystaniem zaawansowanych biopaliw oraz potencjału energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia.

Odnawialne źródła energii (OZE) przyczyniają się do łagodzenia skutków zmiany klimatu 
dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, umożliwiają zrównoważony rozwój, 
pomagają chronić środowisko i poprawiać stan zdrowia obywateli. Ponadto energia ze źródeł 
odnawialnych okazuje się również czynnikiem pobudzającym sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost gospodarczy, dającym nowe miejsca pracy i poprawiającym 
bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych należy do celów, które 
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powinny wyznaczać kierunek polityki energetycznej UE1. 

Od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony art. 194 TFUE stanowi specjalną podstawę 
prawną środków polityki energetycznej mających na celu zapewnienie funkcjonowania rynku 
energetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspieranie efektywności 
energetycznej i oszczędności energii, rozwój nowych i odnawialnych źródeł energii oraz 
wspieranie połączeń międzysystemowych.

W poprawce komisji ITRE (popr. nr 1) zaproponowano zmianę podstawy prawnej wniosku 
przez usunięcie odniesienia do ust. 2 art. 194 TFUE, a tym samym odniesienie się do art. 194 
TFUE w całości, i przez dodanie odniesienia do art. 191 ust. 1 TFUE. Poprawka ta brzmi:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 
194 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art.194 i art. 191 ust. 1,

Jeśli chodzi o wskazanie art. 194 TFUE jako podstawy prawnej wniosku, należy zauważyć, że 
zawiera on w gruncie rzeczy dwie różne podstawy prawne (odpowiednio w ust. 2 i 3), 
dotyczące środków o różnym charakterze. Ust. 3 odnosi się do środków przede wszystkim o 
charakterze fiskalnym, a ust. 2 dotyczy przyjmowania środków niezbędnych do osiągnięcia 
celów, o których mowa w ust. 1. Ponieważ omawiany wniosek należy bezsprzecznie do tej 
drugiej kategorii środków, należy wyraźnie wskazać ust. 2 art. 194 TFUE jako podstawę 
prawną. 

Ponadto w art. 194 TFUE wprowadzono odmienne procedury ustawodawcze w zależności od 
charakteru środka. Zgodnie z art. 194 ust. 3 TFUE zastosowanie ma specjalna procedura 
ustawodawcza, przewidująca tylko zasięgnięcie opinii Parlamentu i wymagająca 
jednomyślności w Radzie w przypadku środków o charakterze przede wszystkim fiskalnym. 
Natomiast zgodnie z art. 194 ust. 2 zastosowanie ma zwykła procedura ustawodawcza, 
pozwalająca przyjąć środki niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 194 ust. 1. 

Główny cel wniosku wydaje się należeć w całości do celów unijnej polityki energetycznej, o 
których mowa w art. 194 ust. 1 TFUE. Dlatego chcąc wskazać podstawę prawną tak, by 
określić procedurę mającą zastosowanie do przyjęcia wniosku i wymaganą większość w 
Radzie, należy odwołać się do art. 194 ust. 2, a nie do art. 194 TFUE jako całości.

Jeśli chodzi o zaproponowane dodanie odniesienia do art. 191 ust. 1 TFUE, należy zauważyć, 
że artykuł ten nie może służyć za podstawę prawną wniosku. Określono w nim cele unijnej 
polityki ochrony środowiska oraz inne zasady, którymi Unia musi się kierować przy 

1 Sprawy połączone C-215/16, C-216/16, C-220/16 i C-221/16 Elecdey Carcelen SA i in. przeciwko Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, pkt 38.
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kształtowaniu polityki ochrony środowiska oraz we współpracy z państwami trzecimi w 
dziedzinie środowiska. Przepis ten nie upoważnia instytucji UE do przyjmowania środków 
ustawodawczych w dziedzinie ochrony środowiska, dlatego nie może być podstawą prawną. 

Jeżeli zamysłem autorów poprawki było dodanie odniesienia do ochrony środowiska w 
podstawie prawnej wniosku, to taką podstawą jest art. 192 ust. 1 TFUE, gdyż przewiduje on 
zwykłą procedurę ustawodawczą do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 191 TFUE. 
Konieczne byłoby jednak uzasadnienie dodania kolejnej podstawy prawnej, wprowadzającej 
odniesienie do środowiska. Należałoby wykazać, że wniosek zawiera kilka celów lub 
elementów składowych jednocześnie i że są one nierozerwalnie związane, a żaden z nich nie 
drugorzędny ani pośredni w stosunku do pozostałych1. Art. 194 wyraźnie łączy ochronę i 
poprawę stanu środowiska z rozwojem celów unijnej polityki energetycznej, a cele i treść 
wniosku wskazują, że głównym i najważniejszym celem i elementem wniosku jest wspieranie 
założeń polityki energetycznej. Uwzględnione są również aspekty środowiskowe, są one 
jednak wyraźnie drugorzędne względem głównego celu, jakim jest wspieranie odnawialnych 
źródeł energii w rozumieniu art. 194 ust. 1 lit. c) TFUE. 

VII – Wniosek i zalecenie

W świetle powyższej analizy zmiana podstawy prawnej wniosku proponowana w poprawce 
komisji ITRE oznacza w przypadku art. 191 TFUE niewłaściwe odesłanie do artykułu, 
którego nie można wykorzystać jako podstawy prawnej i który nie dotyczy jednoczesnego 
celu wniosku, jeśli oceniać na podstawie treści i celów tegoż. Jeśli chodzi o odniesienie do 
art. 194 TFUE w całości, nie można zaakceptować skreślenia odniesienia do ust. 2, ponieważ 
oznaczałoby to usunięcie wskazania konkretnej procedury ustawodawczej, mającej 
zastosowanie do przyjęcia wniosku. 

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. Komisja Prawna postanowiła, 19 głosami za, przy 
braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się2, zalecić przywrócenie podstawy 
prawnej pierwotnie ujętej we wniosku Komisji, czyli art. 194 ust. 2 TFUE, gdyż jest to jedyna 
właściwa podstawa prawna ze względu na cel i treść wniosku.  

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

1 Sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2003, s. I-08913, pkt 40; sprawa C-178/03 Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. 2006, s. I-107, pkt 43–56. 
2 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada 
(wiceprzewodniczący), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 
Boutonnet, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens 
Rohde, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; 
Antanas Guoga zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu.


