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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr  736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 –
2009/0106(CNS))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 ust. 
2 Regulaminu, o rozważenie podstawy prawnej powyższego wniosku Komisji.

Komisja zaproponowała1, aby po przyjęciu traktatu z Lizbony podstawy prawne stanowiły art. 
337 TFUE wraz z art. 187 Euratom (co dokładnie odpowiada pierwotnie proponowanym 
podstawom prawnym sprzed traktatu lizbońskiego: art. 284 WE oraz art. 187 Euratom), 
jednak sprawozdawca komisji ITRE i inni posłowie złożyli poprawkę mającą na celu 
wykorzystanie jako nowej podstawy prawnej – co umożliwia traktat lizboński – art. 194 ust. 2 
TFUE w miejsce art. 337 TFUE.

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010 r.

Art. 337 TFUE oraz art. 187 Euratom są identyczne, stanowiąc następująco:

                                               
1 W komunikacie Komisji zatytułowanym „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM (2009) 665).
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„W celu wypełnienia zadań, które są jej powierzone, Komisja może zbierać wszelkie 
informacje i dokonywać wszelkich niezbędnych weryfikacji w granicach i na 
warunkach określonych przez Radę stanowiącą zwykłą większością zgodnie 
z postanowieniami Traktatów.”

Oba powyższe artykuły1 zostały wykorzystane jako podstawa prawna rozporządzenia Rady 
(WE) nr 736/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów 
inwestycyjnych stanowiących przedmiot zainteresowania Wspólnoty w sektorach ropy 
naftowej, gazu ziemnego i energii elektrycznej2. Wniosek w sprawie rozważanego 
rozporządzenia uchylałby tamto rozporządzenie w celu bardziej efektywnego osiągnięcia 
założonych celów. W uzasadnieniu Komisja twierdzi rzeczywiście, że rozporządzenie nr 
736/96 „nie jest już egzekwowane w konsekwentny sposób i nie uwzględnia dostatecznie 
najnowszych zmian w sektorze energetycznym”. Wydaje się jednak, że wniosek w sprawie 
rozporządzenia jest postrzegany jako kontynuacja rozporządzenia nr 736/96, ponieważ jego 
celem jest „zmiana i dalsze wzmocnienie systemu określonego” w tym akcie. Najwidoczniej 
właśnie z tego względu Komisja proponuje utrzymanie tej samej podstawy prawnej.

Obowiązujący obecnie traktat lizboński zawiera specjalny tytuł (tytuł XXI) dotyczący 
energetyki, w którym art. 194 stanowi, co następuje:

„Artykuł 194
1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy środowiska naturalnego, 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 pomiędzy sieciami energetycznymi.

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. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą 
prawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki, 
o których mowa w tym ustępie, jeżeli mają one głównie charakter fiskalny.”

Odwołanie się do art. 194 jako podstawy prawnej proponowanego rozporządzenia może 
okazać się uzasadnione o tyle, że akt ten dotyczy „zgłaszania Komisji projektów 

                                               
1 Wtedy art. 284 WE miał w rzeczywistości numer 213.
2 Dz.U. L 102 z 25.4.1996, s. 1.
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inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej”.

Punkt XVI załącznika VII do Regulaminu stanowi, że zakres zadań Komisji Prawnej 
obejmuje uprawnienia w zakresie „wykładni i stosowania prawa europejskiego, zgodności 
aktów Unii Europejskiej z prawem pierwotnym, a szczególnie wyboru podstawy prawnej 
[...]”. W związku z powyższym – aby jej działanie było zgodne z wyznaczonym zakresem 
zadań –  podczas konsultacji w kwestii podstawy prawnej komisja jest zobowiązana do 
określenia właściwej podstawy prawnej w świetle traktatów bez ograniczania się do podstaw 
proponowanych przez Komisję Europejską i komisję przedmiotowo właściwą.

W tym przypadku z lektury Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wynika, że przepisy 
zawarte w tytule XVI w sprawie sieci transeuropejskich mogą mieć również zastosowanie. 
Artykuł 170 stanowi w istocie, że „Unia przyczynia się do ustanowienia i rozwoju sieci 
transeuropejskich w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki”.

W związku z tym komisja musi ustalić, na której z tych trzech podstaw prawnych należy 
przyjąć proponowane rozporządzenie. Każdy z trzech omawianych artykułów ma związek 
z proponowanym rozporządzeniem. Artykuł 3371 dotyczy zbierania informacji przez 
Komisję (w tym przypadku informacji na temat projektów inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej). Artykuł 194 dotyczy polityki w dziedzinie energetyki, a art. 
170 – infrastruktur, zwłaszcza w dziedzinie energetyki.

Pomimo niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości2, w którym stwierdzono, że 
możliwe jest łączenie dwóch podstaw prawnych dotyczących różnych procedur, należy uznać, 
że odwoływanie się do takich podwójnych podstaw prawnych powinno mieć charakter 
wyjątkowy, ponieważ zgodnie z przyjętym orzecznictwem Trybunału łączenie podstaw 
prawnych z niezgodnymi procedurami nie jest możliwe3.  W związku z tym w wyroku4

z 2006 r. Trybunał uznał, że „użycie podwójnej podstawy prawnej jest wykluczone, gdy 
określone dla obu tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub gdy połączenie 
podstaw prawnych może zagrozić uprawnieniom Parlamentu”.

W przypadku art. 337 Rada stanowi na wniosek Komisji po skonsultowaniu się 
z Parlamentem. Natomiast zarówno art. 194, jak i art. 170 przewidują odwołanie się do 
zwykłej procedury prawodawczej, czyli procedury współdecyzji. Zatem zgodnie z prawem, 
o ile art. 194 i 170 mogą być stosowane w połączeniu, art. 337 nie może być łączony 
z żadnym z tych artykułów.

I - Odrzucenie artykułu 337

Zgodnie z orzecznictwem wybór podstawy prawnej jako środka nie może wynikać po prostu 
z przekonania danej instytucji5, ale „musi być oparty na obiektywnych okolicznościach, które 
mogą zostać poddane kontroli sądowej. Należy do nich w szczególności cel i treść aktu 
                                               
1 Poprzednio art. 284 WE.
2 Wyrok z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-166/07 Parlament przeciwko Radzie, jeszcze nieopublikowany 
w Zb. Orz.
3 Zob. na przykład sprawę C-164/97 Parlament przeciwko Radzie [1999] Zb. Orz. I-1139, ust. 14.
4 Sprawa C-178/03 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie [2006] Zb. Orz. I-107, ust. 57.
5 Sprawa 45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”) [1987] Zb. Orz. 1493, ust. 11.



PE438.390v01-00 4/9 AL\803147PL.doc

PL

prawnego”1.

1. Analiza treści proponowanego środka

Jeśli chodzi o treść, wydaje się całkowicie jasne, że zgłaszanie informacji (dotyczących 
infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych) jest kluczowym elementem wniosku, 
w świetle zarówno tytułów artykułów, jak i ich zawartości.

W związku z tym art. 3 jest zatytułowany Zgłaszanie danych, art. 4 – Źródła danych, art. 6 
–  Jakość i jawność danych, art. 8 – Przetwarzanie danych, a art. 9 – Ochrona osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Treść wymienionych artykułów koncentruje się na zbieraniu informacji, jak przewidziano 
w art. 337. Artykuł 1 określa, że celem rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych ram „dla 
zgłaszania Komisji danych oraz informacji”. Artykuł 3 określa, że dane oraz informacje 
określone w rozporządzeniu należy gromadzić od początku 2010 r., a następnie co dwa lata. 
Artykuł 4 precyzuje, iż państwa członkowskie mają spowodować, aby właściwe 
przedsiębiorstwa zgłaszały wymagane dane, chyba że podejmą decyzję o wykorzystaniu 
innych środków otrzymania tych danych. Artykuł 5 zawiera wykaz rodzaju danych, jakie 
należy podać w odniesieniu do projektów inwestycyjnych, takie jak „przewidywany termin 
oddania do eksploatacji”. Na mocy art. 6 państwa członkowskie zobowiązane są do 
zapewnienia jakości, istotności, dokładności, jednoznaczności, terminowego przekazania 
i spójności danych oraz informacji zgłaszanych Komisji. Wspomina się również o możliwości 
opublikowania danych przez Komisję oraz o obowiązku państw członkowskich zachowania 
poufności „danych oraz informacji objętych tajemnicą handlową”. Artykuły 7 i 8 
upoważniają Komisję do przyjęcia środków wykonawczych i czynią ją odpowiedzialną za 
opracowanie zasobów informatycznych potrzebnych do odbierania, przechowywania 
i przetwarzania danych.  Artykuł 9 dotyczy przetwarzania danych osobowych.

Kwestię energetyki można jednak także znaleźć w treści proponowanego rozporządzenia. 
Artykuł 3 określa, że obowiązek zgłaszania danych nie ma zastosowania, gdy dane te zostały 
juz zgłoszone „na mocy odpowiednich przepisów wspólnotowych dotyczących sektora 
energetycznego”. Ponadto z art. 5 jasno wynika, że proponowane rozporządzenie dotyczy 
sektora energetycznego: odnosi się ono na przykład do rodzaju „wykorzystywanych źródeł 
energii”, technologii służących „zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw” oraz urządzeń 
„w ramach systemów wychwytywania dwutlenku węgla”. Ponadto art. 10 „Monitorowanie 
i sprawozdawczość” wyjaśnia, na czym polega zbieranie tych informacji: chodzi 
o umożliwienie Komisji przeprowadzania międzysektorowych analiz „zmian strukturalnych 
i pespektyw systemu energetycznego UE”.  Jak widać z brzmienia tego artykułu, dane 
stanowią jedynie środek konieczny do realizacji celu Komisji, ponieważ właśnie „w oparciu 
o” przekazane „dane oraz informacje” Komisja będzie mogła określić potencjalne przyszłe 
„rozbieżności między popytem a podażą”, przeszkody „dla inwestycji” oraz promować 
najlepsze praktyki „w celu ich usunięcia”, a także zapewnić większą przejrzystość „dla 
podmiotów gospodarczych”. Powyższe artykuły odpowiadają punktom 1-5 oraz punktowi 15 
preambuły, które określają zalecane ramy zbierania informacji, a mianowicie „wprowadzenie 
wspólnej polityki energetycznej”.

                                               
1 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”) [1991] Zb. Orz. I-2867, ust. 10.
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2. Analiza celu proponowanego środka

a) W świetle części normatywnej

Jak wynika z art. 10 proponowanego rozporządzenia, jego celem jest umożliwienie Komisji:

a) określenia potencjalnych przyszłych rozbieżności między popytem a podażą;
b) określenia przeszkód dla inwestycji oraz promowania najlepszych praktyk w celu ich 
usunięcia;
c) zapewnienia większej przejrzystości dla podmiotów gospodarczych.

Powyższe cele są zdecydowanie powiązane z celami określonymi w art. 194 TFUE, gdyż 
stanowi on, że polityka Unii w dziedzinie energetyki musi zapewnić funkcjonowanie „rynku 
energii” (zob. b) i c)). Artykuł 194 stanowi ponadto, że polityka Unii powinna zapewniać 
bezpieczeństwo „dostaw energii w Unii”, czemu służyć ma w założeniu oczywiście lit. a).

b) W świetle preambuły

Punkty preambuły określają powody proponowanego aktu prawnego, czyli podają jego 
uzasadnienie. Pierwszy z nich odnosi się do wprowadzenia „wspólnej polityki 
energetycznej”. Wprowadzenie takiej polityki to długookresowe przedsięwzięcie, które przez 
długi czas pozostawało utopijnym marzeniem1 i urzeczywistniło się dopiero po umieszczeniu 
w TFUE w następstwie traktatu lizbońskiego nowego tytułu XXI. W związku z tym punkt 1 
preambuły przypomina, że wprowadzenie wspólnej polityki energetycznej jest celem, jaki
„wyznaczyła sobie Wspólnota”. Punkt 2 preambuły wskazuje natomiast na bezpośredni 
związek polityki energetycznej i proponowanego rozporządzenia, stwierdzając, że jeden
„z elementów tej polityki stanowi uzyskanie całościowego obrazu rozwoju inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną we Wspólnocie”.  Można zatem powiedzieć, że dwa pierwsze 
punkty preambuły sytuują proponowane rozporządzenie w dziedzinie wspólnej polityki 
energetycznej.

Dokładniej mówiąc, kolejne punkty preambuły mają na celu pokazanie, w jaki sposób
gromadzenie danych na temat projektów inwestycyjnych umożliwi osiągnięcie niektórych 
szczególnych celów polityki Unii w dziedzinie energetyki, zwłaszcza „zabezpieczenia dostaw 
energii do Wspólnoty” (pkt 3 preambuły) i prawidłowego funkcjonowania rynków energii 
dzięki „większej przejrzystości” (pkt 5 preambuły). Ponadto punkt 3 preambuły określa, że 
całościowy obraz inwestycji w infrastrukturę energetyczną ma także zasadnicze znaczenie dla 
„przejścia na niskoemisyjny system energetyczny”. Należy zauważyć, że art. 194 mówi, iż 
polityka energetyczna musi uwzględniać politykę ochrony środowiska, a zatem przyczyniać 
się do „wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju 
nowych i odnawialnych form energii”. 

Punkt 6 preambuły określa ponadto, że danymi ma dysponować Komisja, „a w szczególności 

                                               
1 Zob. Yves Petit, „A la recherche de la politique européenne de l'énergie”, Revue trimestrielle de droit 
européen, Paryż, Dalloz, 2006, tom 42, nr 4, s. 593-620.
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jej jednostka odpowiedzialna za obserwację rynku energii”, co świadczy o tym, iż 
gromadzenie danych jest nierozerwalnie związane z ich przedmiotem, czyli energetyką. Ten 
związek między gromadzeniem danych a ich celem podkreślono w załączonej do wniosku 
ocenie skutków finansowych regulacji. Punkt 5.2 tej oceny podkreśla, że rozporządzenie 
„ustanawia nowe ramy łączące sprawozdawczość z monitorowaniem (analizą) projektów 
inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej UE”.

Powyższa analiza preambuły we wniosku w sprawie rozporządzenia w zakresie jego celów 
dowodzi, że jest ono bezpośrednio związane z polityką energetyczną Unii.

c) Cele wynikające z dokumentów załączonych do wniosku

Oczywiste jest zarówno na podstawie komentarzy w doktrynie, jak i różnych dokumentów 
instytucji, że polityka energetyczna jest dziś podstawowym celem Unii i nie może już być 
prowadzona w sposób chaotyczny w poszczególnych państwach członkowskich. 
Przekazywanie informacji w tej dziedzinie przyczynia się do ustanowienia wspólnej polityki 
energetycznej oraz zbliżenia państw członkowskich w tej dziedzinie. Przekazywanie 
informacji potrzebne jest do realizacji celów tej nowej polityki.  W tym sensie wydaje się 
konieczne – w celu zachowania spójności –  aby rozporządzenie skutkujące stworzeniem 
„możliwości działania” stanowiło załącznik do art. 194, który daje Unii prawo do 
podejmowania działań w celu osiągania poszczególnych celów, które sobie wyznaczyła 
w dziedzinie energetyki.

Uzasadnienie tylko potwierdza wrażenie, że rozporządzenie należy umieścić w kontekście 
polityki energetycznej. Precyzuje ono, że sytuacja dotyczy „nowej polityki energetycznej oraz 
że niniejszy wniosek odpowiada celom Unii i jest zgodny z polityką klimatyczno-
energetyczną”. W tym kontekście Komisja wymienia także przygotowany przez Radę 
Europejską plan działania dotyczący polityki energetycznej dla Europy na lata 2007-09. Plan 
ten już zakładał – w celu realizacji omawianego nowego kierunku polityki – określenie 
inwestycji niezbędnych do zaspokojenia strategicznych potrzeb UE oraz ponowne zbadanie 
infrastruktury dostaw, do czego proponowane rozporządzenie w pełni się przyczyni. 

II. Podsumowanie

Obecnie konieczne jest ustalenie, która z tych dwóch głównych idei wniosku w sprawie 
rozporządzenia jest ważniejsza, w zależności od tego, czy rozważa się go z punktu widzenia 
jego treści (zbieranie informacji), czy też jego celów (rynek energii i bezpieczeństwo 
energetyczne ).

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 337 znajduje się w części siódmej TFUE 
„Postanowienia ogólne i końcowe”. Można go uznać za zbliżony do art. 352 w tym sensie, że 
jest to rodzaj „klauzuli elastyczności”1 i może być on używany tylko w celu skompensowania 
braku kompetencji do działania przyznanych w sposób wyraźny lub dorozumiany instytucjom 
wspólnotowym na podstawie szczególnych przepisów TFUE w zakresie, w jakim takie 
uprawnienia wydają się jednak konieczne, aby Wspólnota mogła wykonywać swoje funkcje 
w celu osiągnięcia jednego z celów określonych w tym traktacie. W tym przypadku, chociaż 

                                               
1 Zob. w związku z tym komentarz Bösego do art. 284 WE – EU Kommentar – pkt V, s. 2048.
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art. 337 mówi o zbieraniu informacji, a art. 194 o tym nie wspomina, wydaje się jednak, że 
zbieranie informacji należy do zakresu właściwości Unii zapisanych w art. 194 o tyle, że 
informacje te przyczyniają się do osiągania celów, które Unia sobie wyznaczyła w związku 
z polityką energetyczną.

Uwzględniając następnie fakt, że art. 337 należy do „Postanowień ogólnych i końcowych”, 
można powoływać się na zasadę lex specialis derogat1, to znaczy, że przepis szczególny ma 
pierwszeństwo przed ogólnym.

Ponadto w przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości istotnego argumentu może 
dostarczyć wyrok Trybunału w sprawie C-176/03 Komisja i Parlament przeciwko Radzie2. 
W tym wyroku Trybunał musiał rozstrzygać o właściwej podstawie prawnej decyzji ramowej 
Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. O ile Rada oparła akt prawny na 
artykułach dotyczących współpracy sądowej w sprawach karnych objętych trzecim filarem, 
Komisja – przy wsparciu Parlamentu Europejskiego –  zakwestionowała podstawę prawną, 
uzasadniając to tym, że przedmiot wchodzi w zakres kompetencji Wspólnoty. Komisja 
argumentowała, że „zbliżanie ustawodawstw krajowych w zakresie prawa karnego, 
w szczególności czynów stanowiących przestępstwa przeciwko środowisku podlegających 
sankcjom karnym, jest postrzegane jako narzędzie wykorzystywane w tej polityce 
wspólnotowej”3. Trybunał najpierw podkreślił, że „ochrona środowiska stanowi jeden 
z podstawowych celów Wspólnoty”4 i że działania w tym zakresie nieuchronnie oznaczają 
zaangażowanie instytucji wspólnotowych w obszarach takich jak polityka energetyczna lub 
polityka fiskalna. Następnie po stwierdzeniu, że treść decyzji ramowej zasadniczo dotyczy 
prawa karnego, Trybunał orzekł jednak, że:

„W przypadku gdy stosowanie przez właściwe władze krajowe [...] sankcji stanowi działanie 
niezbędne dla zwalczania ciężkich przestępstw przeciwko środowisku, to [...] stwierdzenie nie 
może jednakże powstrzymać ustawodawcy wspólnotowego od wydania przepisów z zakresu 
prawa karnego państw członkowskich, jakie uzna za konieczne w celu zapewnienia pełnej 
skuteczności norm w dziedzinie ochrony środowiska.”5

Wydaje się zatem, że w przypadku gdy środki są niezbędne do osiągnięcia określonego celu, 
Trybunał dokona wyboru podstawy prawnej w odniesieniu do tego celu, dając tym samym 
pierwszeństwo celowi bardziej odległemu (ochrona środowiska) nad celem bardziej 
bezpośrednim (harmonizacja prawa karnego).6

Zatem w aktualnej sprawie po ustaleniu, że z wniosku w sprawie rozporządzenia wynika, iż 
zbieranie informacji jest niezbędne do stworzenia całościowego obrazu rynku energii, a tym 
samym do osiągnięcia celów określonych w art. 194 Traktatu, można stwierdzić, że podstawa 
prawna dotycząca energetyki (czyli wspomniany artykuł) powinna mieć pierwszeństwo przed 

                                               
1 Zob. Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l4union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, nr 378, maj 1994, s. 335.
2 Zb. Orz. 2005, s. I-7879.
3 Tamże, pkt 19.
4 Tamże, pkt 41. 
5 Tamże, pkt 48.
6 Zob. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
Sénat (Francja), posiedzenie z dnia 17 lipca 2007 r.
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art. 337, tym bardziej że nie jest to kwestia wymuszenia przewagi tytułu szczegółowego nad 
innym, ale przepisu umieszczonego w tytule szczegółowym nad przepisem ogólnym 
i końcowym.

Po stwierdzeniu pierwszeństwa zależności z energetyką należy również rozważyć, czy 
szczególny charakter obszaru, którego dotyczy zgłaszanie informacji, a mianowicie „projekty 
inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej”, nie wymaga zastosowania bardziej 
szczególnej podstawy prawnej, to znaczy art. 170 i 171 TFUE dotyczących sieci 
transeuropejskich. Zgodnie z art. 170 Unia musi przyczyniać „się do ustanowienia i rozwoju 
sieci transeuropejskich”, w szczególności w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Aby 
osiągnąć ten cel, Unia „może wspierać projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, popierane przez państwa członkowskie” (art. 171 tiret trzecie) oraz 
„ustanawia zbiór wytycznych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierunki działań 
przewidzianych w dziedzinie sieci transeuropejskich” (art. 171 tiret pierwsze).  Może to 
obejmować gromadzenie, analizę i zgłaszanie informacji.

Jednak głównymi kwestiami poruszanymi w tytule dotyczącym sieci transeuropejskich są 
interoperacyjność i wsparcie ze strony Komisji na rzecz wspólnych projektów. Natomiast 
zgodnie z rozważanym wnioskiem w sprawie rozporządzenia Komisja ma gromadzić 
informacje o krajowych projektach infrastrukturalnych, aby mieć pełniejszy obraz całego 
europejskiego rynku energii.  Gromadzenie informacji przewidzianych w proponowanym 
rozporządzeniu wykracza poza zakres „transeuropejski”, gdyż obejmuje wszystkie 
inwestycje, w tym inwestycje krajowe, podczas gdy obowiązujące rozporządzenie obejmuje 
na przykład tylko transgraniczne sieci gazowe1.

Oczywiście po przeanalizowaniu zebranych danych Komisja może działać konkretnie 
w dziedzinie sieci transeuropejskich. Jednak jej celem nie jest działanie na poziomie sieci 
transeuropejskich, a jedynie przeprowadzenie oceny w świetle projektów inwestycyjnych 
z dziedziny energetyki, jakie działania powinna podjąć Unia w celu przezwyciężenia 
wszelkich trudności. W związku z tym w uzasadnieniu mowa jest o tym, że „wniosek 
odpowiada celom Unii, szczególnie celom związanym z utworzeniem rynku wewnętrznego 
oraz trwałym rozwojem Europy opartym na zrównoważonym wzroście gospodarczym 
i stabilności cen. Jest on również zgodny z polityką klimatyczno-energetyczną, której jeden 
z filarów to bezpieczeństwo dostaw energii.”  Ponadto punkt 1 preambuły odnosi się do 
„wspólnej polityki energetycznej”, a jej punkt 2 wyjaśnia, że jednym z elementów takiej 
polityki jest „uzyskanie całościowego obrazu rozwoju inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną we Wspólnocie”. W związku z tym wydaje się, że chociaż proponowane 
rozporządzenie ma zastosowanie szczególnie do infrastruktury energetycznej, należy je 
umieścić w kontekście wspólnej polityki energetycznej przewidzianej w art. 194 TFUE.  
Artykuł ten obejmuje wszystkie aspekty proponowanego rozporządzenia, uwzględniając 
zarówno „wzajemne połączenia między sieciami energii”, jak i rynek energii, bezpieczeństwo 
oraz efektywność energetyczną.

III. Zalecenie

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010 r. Komisja Prawna postanowiła zatem jednogłośnie, 

                                               
1 Zob. ocena skutków, SEC (2009) 971 wersja ostateczna, s. 6.
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przy 19 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się1, zalecić co następuje: wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 
dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 736/9 należy przyjąć na mocy art. 194 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Klaus-Heiner Lehne (przwodniczący), Sebastian Valentin Bodu 
(wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, 
Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas 
Landsbergis, Kurt Lechner (sprawozdawca), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


