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Przedmiot: Uzasadniona opinia Kortezów Generalnych Hiszpanii w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

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.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Kortezów Generalnych Hiszpanii
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

OPINIA 1/2011 WSPÓLNEJ KOMISJI DS. UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE 
STOSOWANIA ZASADY POMOCNICZOŚCI WE WNIOSKU DOTYCZĄCYM 
DYREKTYWY RADY ZMIENIAJĄCEJ DYREKTYWĘ 2003/96/WE W SPRAWIE 
RESTRUKTURYZACJI WSPÓLNOTOWYCH PRZEPISÓW RAMOWYCH 
DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (COM(2011) 169 WERSJA OSTATECZNA) 
(2011/0092 (CNS) | SEC (2011) 409 WERSJA OSTATECZNA) (SEC (2011) 410 
WERSJA OSTATECZNA)

KONTEKST

A. W protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
stanowiącym załącznik do Traktatu z Lizbony z 2007 r., który wszedł w życie dnia 1 grudnia 
2009 r., ustanowiono mechanizm kontroli zgodności europejskich inicjatyw prawodawczych
z zasadą pomocniczości przez parlamenty narodowe. Protokół ten został wdrożony
w Hiszpanii za pośrednictwem ustawy 24/2009 z dnia 22 grudnia zmieniającej ustawę 8/1994
z dnia 19 maja. Podstawę niniejszej opinii stanowią przede wszystkim nowy art. 3 lit. j), art. 5
i art. 6 ustawy 8/1994.

B. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej został przyjęty przez Komisję Europejską
i przesłany do parlamentów narodowych, które maja osiem tygodni na sprawdzenie 
zgodności tej inicjatywy z zasadą pomocniczości. Termin ten upływa dnia 14 czerwca 2011 r.

C. Dnia 10 maja 2011 r. prezydium i rzecznicy Wspólnej Komisji ds. Unii Europejskiej 
przyjęli porozumienie w sprawie przystąpienia do zbadania przedmiotowej europejskiej 
inicjatywy ustawodawczej. Na sprawozdawcę wyznaczono senator Evę Parerę Escrichs. 
Komisja zwróciła się również do rządu o dostarczenie sprawozdania przewidzianego w art. 3
lit. j) ustawy 8/1994.

D. Otrzymano sprawozdanie opracowane przez Ministerstwo Finansów i przesłane przez 
sekretarza stanu do spraw konstytucyjnych oraz parlamentarnych, a także sprawozdania 
przygotowane przez parlamenty Kraju Basków i Wysp Kanaryjskich. W sprawozdaniach 
parlamentów regionów autonomicznych nie kwestionuje się zgodności przedmiotowej 
europejskiej inicjatywy ustawodawczej z zasadą pomocniczości. W sprawozdaniu 
przygotowanym przez Ministerstwo Finansów wskazano na brak właściwej analizy 
oddziaływania przyjęcia dyrektywy.

E. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2011 r. Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej 
przyjęła następującą opinię:

OPINIA

1.Artykuł 5 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „Wykonywanie tych kompetencji 
podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności”. Ustęp 3 tego artykułu określa, iż: 
„Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 
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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”. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
stanowiący załącznik do Traktatu z Lizbony z 2007 r., szczegółowo określa cel, procedury
i skutki kontroli zgodności z zasadą pomocniczości przeprowadzanej przez parlamenty 
narodowe państw członkowskich (art. 5 ust. 3 i art. 12 lit. b) TUE).

2.Podstawą prawną przedmiotowego wniosku jest artykuł 113 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którym: c) Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną 
procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw 
odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie,
w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

3.Dyrektywa 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej (zwana dalej „dyrektywą w sprawie opodatkowania 
energii”) reguluje różne kluczowe aspekty opodatkowania produktów energetycznych
i energii na szczeblu Unii Europejskiej. Jednak od 2003 r. ramy prawne, na których się 
opierała, zmieniły się radykalnie, gdyż w dziedzinie energetyki i zmian klimatu ustalono 
konkretne i ambitne cele na 2020 r. Omawiany wniosek ma na celu wprowadzenie 
koniecznych zmian w niektórych podstawowych przepisach dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii, tak aby podatki energetyczne bardziej spójnie przyczyniały się do 
osiągania celów w zakresie mniejszego zużycia energii oraz większego udziału czystej energii
w UE.

Rada uważa, że obecne brzmienie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii stwarza 
pewne problemy, które należy rozwiązać poprzez przyjęcie przedmiotowego wniosku. 
Wniosek ten ma zatem następujące szczegółowe cele: 1) zagwarantowanie jednolitego 
traktowania źródeł energii w dyrektywie w sprawie opodatkowania energii w celu 
zapewnienia rzeczywistych równych szans dla odbiorców energii niezależnie od źródeł jej 
pochodzenia, 2) zapewnienie właściwych ram dla opodatkowania energii odnawialnej
i 3) zapewnienie ram wykorzystywania opodatkowania emisji dwutlenku węgla w celu 
uzupełnienia sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla ustanowionego w EU 
ETS przy jednoczesnym unikaniu nakładania się tych dwóch instrumentów.

4. Przedmiot wniosku wchodzi w zakres wspólnych kompetencji Unii i państw 
członkowskich, zatem zastosowanie ma zasada pomocniczości. Niemniej jednak 
przedmiotowy wniosek nie zawiera tzw. stwierdzenia umożliwiającego ocenę zgodności
z zasadą pomocniczości, o którym mowa w artykule 5 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności. W związku z tym nie zostały szczegółowo 
przedstawione konkretne argumenty potwierdzające opinię wspólnotowych instytucji 
prawodawczych, zgodnie z którą wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości, tj. wniosek nie 
daje powodów do stwierdzenia, że jego cele mogą zostać osiągnięte lepiej za sprawą działania 
na szczeblu wspólnotowym niż za sprawą niezależnych działań państw członkowskich. Nie 
przedstawiono również wskaźników ilościowych ani jakościowych ani nie poruszono kwestii 
obciążeń administracyjnych lub finansowych związanych z wnioskiem.
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Tak więc we wniosku ograniczono się do stwierdzenia, że „Zmiany dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii oraz termin wprowadzenia tych zmian muszą być postrzegane
w szerszym kontekście unijnej strategii dotyczącej energii i zmian klimatu”, ponieważ „UE 
ustanawia obecnie ramy prawne, które powinny umożliwić realizację ambitnych celów na 
2020 r.”. Na podstawie tych argumentów wysuwany jest wniosek, że „cel polegający na 
dostosowaniu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii do tych założeń i celów może 
zostać osiągnięty w drodze przyjętego przez Unię aktu zmieniającego dyrektywę w sprawie 
opodatkowania energii”.

Ministerstwo Finansów przygotowało sprawozdanie w sprawie przedmiotowego wniosku 
dotyczącego dyrektywy, które stanowi:

„Środki mające na celu wyrównanie stawek krajowych stosowanych w odniesieniu do 
niektórych grup produktów ograniczą możliwość zachęcania do korzystania z pewnych 
produktów. W analizie wpływu dołączonej do wniosku wyjaśnia się powody, dla których 
różnice stawek krajowych stosowanych w odniesieniu do benzyny i oleju napędowego są 
przyczyną określonych problemów. Jednak analiza ta nie obejmuje pozostałych produktów 
wykorzystywanych jako paliwo silnikowe ani innych grup produktów. Bez takiej analizy nie 
jest możliwe dokonanie oceny tego, czy obowiązek w odniesieniu do stawek krajowych jest 
uzasadniony z punktu widzenia zasady pomocniczości”.

W związku z tym brak uzasadnienia utrudnia dokonanie przez Wspólną Komisję ds. Unii 
Europejskiej oceny przedmiotowego wniosku z punktu widzenia ewentualnego naruszenia 
zasady pomocniczości przez działania Unii Europejskiej.
Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej uważa, że Komisja Europejska powinna podać 
powody pozwalające Unii Europejskiej na wykonanie kompetencji dzielonych. W związku
z tym, że brak jest takiego uzasadnienia, Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej nie jest
w stanie wydać pozytywnej opinii na temat zgodności przedmiotowej inicjatywy z zasadą 
pomocniczości.

WNIOSEK

Z wyżej wymienionych powodów Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej uważa, że
w związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej Komisja 
Europejska nie zastosowała się do art. 5 Protokołu w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, który wymaga, aby do wniosków ustawodawczych 
dołączano szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności.

Ponieważ takie stwierdzenie jest niezbędne do oceny zgodności z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności, jego brak oznacza, że Wspólna Komisja ds. Unii 
Europejskiej nie ma powodów uważać, że Komisja Europejska przestrzega zasad 
pomocniczości i proporcjonalności w przedmiotowym wniosku dotyczącym dyrektywy 
Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
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elektrycznej.


