OPINIA
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej
(wersja przekształcona) COM(2016) 861
Senat, po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie

wewnętrznego

rynku

energii

elektrycznej

(wersja

przekształcona)

- COM(2016)861, stwierdza, że projekt ten nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której
mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nie neguje konieczności poszukiwania konsensusu
w sprawie ustalania wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej na poziomie
wyższym niż regionalny lub narodowy.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa jednocześnie, że proponowane rozwiązanie nie
jest zgodne z zasadą pomocniczości w zakresie traktatowego prawa państw członkowskich do
swobodnego kształtowania swojego miksu energetycznego, neutralności technologicznej
i stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej. W szczególności, zarzuty
naruszenia zasady pomocniczości dotyczą:
1)

wymogu przeprowadzania europejskiej oceny wystarczalności mocy;

2)

wprowadzenia wymagań technicznych dotyczących poziomu emisyjności (nie więcej
niż 550 g CO2/kWh) dla jednostek wytwórczych, które mogłyby zostać objęte rynkiem
mocy;

3)

obowiązku udziału wymiany transgranicznej w krajowych rynkach mocy;

4)

utworzenia i zakresu kompetencji Regionalnych Centrów Operacyjnych.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje przy tym, że Traktat o Funkcjonowaniu Unii

Europejskiej w art. 194 ust. 2 nie zezwala na naruszanie prawa kraju członkowskiego do
określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi
źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa ponadto, że projektowane rozporządzenie zbyt
głęboko wkracza w kompetencje zastrzeżone dla państw członkowskich w zakresie polityki
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bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym pozostawieniu odpowiedzialności za
zagrożenia systemu na poziomie państw członkowskich, co w konsekwencji może prowadzić
do obniżenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych krajach
członkowskich i całej UE.
Należy zatem uznać, że proponowana regulacja narusza zasadę pomocniczości.
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