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Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Arkadiusz 

Czartoryski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. -
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (~onitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Podstawowym celem projektu ustawy jest dokonanie zmian w szeregu 

ustaw, wynikających z utworzeniem nowego działu administracji rządowej -
energia. Większość proponowanych zmian dotyczy zakwalifikowania zadań 
wykonywanych do tej pory przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
jako zadań ministra właściwego do spraw energii. 

Projektodawcy proponują znowelizowanie przepisów 26 ustaw (art. 1-26 
projektu). W art. 27-36 projektu znajdują się regulacje o charakterze 
przejściowym. 

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma wejść w życie z dniem l 
kwietnia 2016 r. 

l. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Materia, której dotyczy projekt, pozostaje w znacznej części poza 

zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 
Z uwagi na krótki tennin na opracowanie niniejszej opinii nie zostaną w 

niej wyliczone akty prawa UE, które mają związek z przepisami będącymi 
przedmiotem projektu. Przykładowego wskazania takich aktów dokonano w pkt 
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3. Analiza przepisów projektu ustawy pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Projekt - co do zasady - nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa 
Unii Europejskiej. Należy jednak wskazać dwie kategorie nowelizowanych 

· przepisów, w których projekt wkracza w obszar objęty regulacją prawa 
ununego. 

Po pierwsze, można wyróżnić przepisy, które nakładają na odpowiedni 
organ krajowy obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej różnego rodzaju 
informacji lub sprawozdań. Takie przepisy ustawowe stanowią wdrożenie 
odpowiednich aktów prawa pochodnego UE (przeważnie dyrektyw). Z uwagi na 
to, że zmiana podmiotu krajowego odpowiedzialnego za wypełnianie takich 
obowiązków (w przypadku opiniowanego projektu - z ministra właściwego ds. 
gospodarki na ministra właściwego ds. energii) pozostaje w gestii państwa 
członkowskiego, proponowane w tej dziedzinie zmiany należy uznać za 
niesprzeczne z prawem UE. Jednocześnie warto zaznaczyć, że do zadań 
administracji rządowej należy dopilnowanie, aby- w sytuacji gdy wymaga tego 
prawo UE - poinformować Komisję Europejską (lub hmy właściwy organ UE) 
o zmianie właściwości w ramach wykonywania prawa unijnego przez polskie 
organy władzy publicznej. Przykładem wyróżnionej kategorii zmienianych 
przepisów jest art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695). Stanowi on, że minister właściwy do 
spraw gospodarki zapewnia przekazywanie Komisji Europejskiej m.in. 
sprawozdań o stanie zapasów specjalnych, obejmujących dane o ich ilości i 
liczbie dni średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy 
naftowej, której odpowiadają te zapasy, w tenninie do końca każdego miesiąca, 
a odpisów tych sprawozdań- niezwłocznie na wniosek Komisji Europejskiej. 
Przepis ten wdraża niektóre postanowienia dyrektywy Rady 2009/119/WE z . 
dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek 
utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów 
ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 9.10.2009 r., s. 9}. 

We wskazanym kontekście trzeba także zwrócić uwagę na zmieniane art. 
21 e ust. 4, art. 22a, art. 4 7 ust. l , art. 48 ust. l , art. 55 ust. 3 i art. 56 ust. 2 
przywołanej ustawy z dnia 16lutego 2007 r., jak również art. S7b ust. 3, art. 57e 
i art. 57g ustawy z dnia 29listopada 2000 r.- Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1512), art. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, ze zm.) oraz art. 6 ust. 
3 ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 
94, poz. 551, ze zm.). 

Po drugie, wymaga odnotowania, że w projekcie proponuje się 
znowelizowanie przepisów ustawowych stanowiących podstawę wydania 
rozporządzeń, które wdrażają postanowienia aktów prawa UE. W takiej sytuacji 
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zmiana podmiotu upowazmonego do wydania rozporządzenia pozostaje w 
pełnej dyspozycji państwa członkowskiego, należy jednak mieć na uwadze to, 
aby wyniku takiej zmiany nie powstała luka we wdrażaniu aktów prawa 
unijnego (co następuje nie tylko na mocy ustaw, ale również aktów 
wykonawczych wydanych na ich podstawie). W tej kwestii jako przykład może 
posłużyć art. 3 ust. 2 plct l ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw, który upoważnia ministra 
właściwego ds. gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań a 
jakościowych dla paliw ciekłych. Na postawie tego przepisu wydano 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20 l S r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680). Zgodnie z 
przypisem to tytułu tego rozporządzenia, w zakresie swojej regulacji wdraża ono 
dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58, ze. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, ze zm.). 

Opisana relacja ma także miejsce w odniesieniu do m.in. zmienianych 
art. S ust. 2, art. 6, art. 9b ust. 4, art. 19, art. 26 i art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, jak również 
art. 23 ust. 3 i art. 28h ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775), art. 15, art. 
19 ust. 4 i art. 28 ust. 6 ustavvy z dnia l S kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej oraz art. 120 ust. l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.). 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej oraz niektórych innych ustaw nie jest sprzeczny z prawem Unii 
Europejskiej. 
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Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach 
administracji nądowej oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Arkadiusz Czartoryski) jest projektem ustawy 

wykonującej prawo Unii Europejskiej w roł:umieniu art. 95a regulaminu 
Sejmu 

Podstawowym celem projektu ustawy jest dokonanie zmian w szeregu 
ustaw, wynikających z utworzeniem nowego działu administracji rządowej -
energia. Większoś6 proponowanych zmian dotyczy zakwalifikowania zadań 
wykonywanych do tej pory przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
jako zadań ministra właściwego do spraw energii. Projektodawcy proponują 
znowelizowanie przepisów 26 ustaw (art. 1-26 projektu). Wart. 27-36 projektu 
majdują się regulacje o charakterze przejściowym. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej oraz niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej 
prawo UE w rozwnieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 
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