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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 
994/2010 (2016/0030(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W piśmie z dnia 11 maja zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 39 ust. 2 
Regulaminu, o przedstawienie opinii w sprawie adekwatności podstawy prawnej wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków 
zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) 
nr 994/2010 (2016/0030(COD)).

Podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję jest art. 194 TFUE, w którym określa się 
podstawę prawną dla polityki energetycznej. Jednak w trakcie negocjacji 
międzyinstytucjonalnych uznano za konieczne dodanie odniesienia do ust. 2 wspomnianego 
wyżej artykułu, zgodnie z którym środki ustanawia się zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.W związku z tym komisja ITRE złożyła wniosek o wydanie opinii w sprawie 
adekwatności art. 194 ust. 2 TFUE jako podstawy prawnej ww. wniosku.

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

I. Kontekst

Celem omawianego rozporządzenia jest zapewnienie wprowadzenia niezbędnych środków 
gwarantujących nieprzerwane dostawy gazu w Unii, w szczególności odbiorcom chronionym 
w przypadku wystąpienia trudnych warunków klimatycznych lub zakłócenia w dostawach 
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gazu. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się osiągnięcie tego celu poprzez zacieśnienie 
koordynacji regionalnej, przy czym niektóre zasady i standardy mają być ustalone na szczeblu 
UE. W proponowanym podejściu państwa członkowskie powinny ściśle współpracować ze 
sobą w ramach regionów przy przeprowadzaniu ocen ryzyka. W celu zapewnienia spójności 
na poziomie UE regionalne oceny ryzyka będą dokonywane na podstawie ogólnoeuropejskiej 
symulacji, z zachowaniem wspólnych standardów i według określonego scenariusza. Źródła 
ryzyka określone w regionalnych ocenach ryzyka zostaną uwzględnione w regionalnych 
planach działań zapobiegawczych i planach na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, które są 
poddawane wzajemnej ocenie przez ekspertów i zatwierdzane przez Komisję.

Wniosek odnosi się do art. 194 TFUE jako podstawy prawnej; Komisja nie określiła jednak, 
na którym ustępie tego artykułu powinien opierać się wniosek.

II. Odnośny artykuł Traktatu 

Następujący artykuł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w Tytule XXI 
„Energetyka” przedstawia się jako podstawę prawną dla wniosku Komisji (wyróżnienie 
dodano):

Artykuł 194 TFUE

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.

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. Orzecznictwo
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
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. 
Ponadto Trybunał stwierdził, że wskazanie podstawy prawnej jest konieczne dla określenia 
sposobu głosowania w Radzie.2 Dokładne wskazanie podstawy prawnej jest szczególnie 
ważne w niniejszej sprawie, ponieważ art. 194 ust. 2 i 3 zawierają odniesienia odpowiednio 
do zwykłej procedury ustawodawczej oraz do specjalnej procedury ustawodawczej z 
jednomyślnym głosowaniem w Radzie.

IV. Cel i treść proponowanego rozporządzenia 

W proponowanym rozporządzeniu ustanawia się przepisy służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu, dzięki zagwarantowaniu prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego poprzez umożliwienie wprowadzenia 
środków wyjątkowych, w przypadku gdy same mechanizmy rynkowe nie są już w stanie 
zapewnić wymaganych dostaw gazu, poprzez przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności pomiędzy przedsiębiorstwa gazowe, państwa członkowskie i Unię w 
zakresie działań zapobiegawczych oraz reakcji na konkretne zakłócenia w dostawach. W 
rozporządzeniu określa się również przejrzyste mechanizmy koordynacji planowania i 
reagowania – w duchu solidarności – na szczeblu państw członkowskich, a także regionalnym 
i unijnym, w przypadku stanu nadzwyczajnego.

V. Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej 

Celem omawianego rozporządzenia jest zapewnienie wprowadzenia niezbędnych środków 
gwarantujących nieprzerwane dostawy gazu w Unii, w szczególności ochronę odbiorców w 
przypadku wystąpienia trudnych warunków klimatycznych lub zakłócenia w dostawach gazu. 

Jak podkreślił Wydział Prawny PE w swojej opinii, „uzgodniona zmiana podstawy prawnej 
nie zmienia zasadniczo podstawy wybranej przez Komisję dla jej wniosku, lecz precyzuje 
wybór podstawy prawnej poprzez określenie odpowiedniego ustępu art. 194 TFUE, na którym 
współprawodawcy chcą się opierać”3. 

Art. 194 TFUE zawiera, w ust. 2 i 3, dwie różne podstawy prawne dla środków o odmiennym 
charakterze. Podczas gdy ust. 3 odnosi się do środków, które mają głównie charakter fiskalny, 
ust. 2 odnosi się do przyjęcia środków niezbędnych do osiągnięcia celów, o których mowa w 
ust. 1, które obejmują między innymi bezpieczeństwo dostaw. Ponadto należy zauważyć, że 
art. 194 TFUE przewiduje różne procedury ustawodawcze w zależności od charakteru danego 
środka. Zgodnie z art. 194 ust. 3 TFUE zastosowanie ma specjalne procedura ustawodawcza, 

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 Zob. wyrok z dnia 1 października 2009 r., Komisja przeciwko Radzie (CITES), C-370/07, EU:C:2009:590, w 

szczególności pkt 37-38 i 56.
3 SJ-0277/16.
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która przewiduje jedynie konsultacje z Parlamentem oraz wymaga jednomyślności w Radzie 
w przypadku środków, które mają głównie charakter fiskalny. Z kolei zgodnie z art. 194 ust. 2 
zwykła procedura ustawodawcza ma zastosowanie do przyjęcia środków niezbędnych do 
osiągnięcia celów, o których mowa w art. 194 ust. 1, w tym bezpieczeństwa dostaw. 

Ponieważ z powyższego wynika, że proponowane rozporządzenie mieści się w tej drugiej 
kategorii środków, konkretne odniesienie do art. 194 ust. 2 TFUE jako podstawy prawnej jest 
przydatne i właściwe.

VI. Wniosek i zalecenie

W świetle powyższego podstawą prawną omawianego wniosku powinien być art. 194 ust. 2 
TFUE.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja Prawna podjęła w związku z tym 
jednomyślnie1 decyzję, aby zalecić Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
wskazanie art. 194 ust. 2 TFUE jako podstawy prawnej proponowanego rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Laura Ferrara 
(wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; 
Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, 
Virginie Rozière, Elly Schlein, Kosma Złotowski (zastępcy).


