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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Rady Związkowej Austrii w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej (wersja przekształcona)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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.

Rada Związkowa Austrii przekazała zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie ww. 
wniosku dotyczącego rozporządzenia.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

22/SB-BR/2017

U Z A S A D N I O N A   O P I N I A

Komisji ds. UE Rady Związkowej z dnia 9 maja 2017 r. na mocy art. 23g ust. 1 
austriackiej konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania 

zasad pomocniczości i proporcjonalności

COM(2016)0861

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Tekst mający 
znaczenie dla EOG)

A. Uzasadniona opinia

Przedmiotowy wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

W obszarze unijnej polityki energetycznej istnieje jeden główny priorytet, tak zwany pakiet 
dotyczący unii energetycznej zaproponowany przez Komisję Europejską na przełomie lat 
2016/2017. Obejmuje on zbiór środków dotyczących takich kwestii jak efektywność 
energetyczna, rozwój i integracja odnawialnych źródeł energii, ekoprojekt, bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej, zarządzanie unią energetyczną, reguły dla rynku energii, aktywna 
rola konsumentów oraz ceny energii. Pakiet ten omawiano również na posiedzeniu ministrów 
ds. energii w dniu 27 lutego 2017 r. w Brukseli. Przedstawione propozycje należy postrzegać 
jako całość. Po otrzymaniu stosownych dokumentów Rada Związkowa zajmowała się nimi 
podczas wielu posiedzeń. Niniejsza uzasadniona opinia odnosi się do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia należy przeprowadzić przegląd 
obszarów rynkowych. Podczas gdy jak dotąd operatorzy systemów przesyłowych 
uczestniczący w przeglądzie konfiguracji obszarów rynkowych określają wymagane metody, 
na podstawie których następuje zmiana takiej konfiguracji i zatwierdzenie przez 
uczestniczące państwa członkowskie lub krajowe organy regulacyjne (por. art. 32 ust. 4 
rozporządzenia (UE) 2015/1222 – rozporządzenie w sprawie alokacji zdolności przesyłowych 
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi), obecnie przewiduje się, że decyzję dotyczącą 
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zatwierdzenia stosowanych metod i sprawdzonych alternatywnych konfiguracji obszarów 
rynkowych (art. 13 ust. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia) będzie podejmować Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), a decyzja dotycząca zmiany lub 
utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych (art. 13 ust. 4) zostanie przeniesiona z państw 
członkowskich na Komisję Europejską.

To zwiększenie uprawnień, w szczególności ACER, lecz również Komisji Europejskiej, ma 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia zasady pomocniczości, zwłaszcza że ze względu na 
większą merytoryczną znajomość uwarunkowań technicznych i lepszą wiedzę regionalną w 
kontekście niniejszego postępowania konfiguracji obszarów rynkowych można dokonać 
lepiej na szczeblu krajowym lub regionalnym. Ponadto zatwierdzenie metod i założeń, jak 
również wybór wymagających sprawdzenia scenariuszy alternatywnych konfiguracji stanowią 
w dużym stopniu decyzje dyskrecjonalne, których zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości nie można cedować na agencję. Zgodnie z zasadą pomocniczości 
Unia może podejmować działania wyłącznie, jeżeli jest w stanie działać w sposób bardziej 
skuteczny niż same państwa członkowskie. Wspomniane uprawnienia, które zgodnie z art. 13 
ust. 3 i 4 zostałyby przekazane ACER lub Komisji Europejskiej, można wykonywać lepiej na 
poziomie krajowym lub regionalnym z uwagi na większą merytoryczną bliskość i lepszą 
znajomość omawianych kwestii.

W art. 2 pkt 39 dyrektywy zdefiniowano pojęcie regionalnego centrum operacyjnego. 
Artykuły 31–44 rozporządzenia zawierają dalsze przepisy szczegółowe dotyczące tych 
centrów. Komisja Europejska nie wyjaśniła w wystarczający sposób, jaka będzie 
organizacyjna wartość dodana regionalnych centrów operacyjnych w porównaniu z już 
istniejącymi usługodawcami operatorów systemów przesyłowych oraz z koordynacją za 
pośrednictwem europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej 
(ENTSO-E). Ponadto Rada Związkowa uważa, że przekazanie krajowych kompetencji 
decyzyjnych ponadregionalnemu i autonomicznemu podmiotowi stanowi wyraźne 
ograniczenie krajowych uprawnień decyzyjnych. Szczególnie krytycznie należy przy tym 
ocenić przewidywane zbliżone do administracyjnych uprawnienia regionalnych centrów 
operacyjnych w zakresie wydawania prawnie wiążących decyzji, na przykład w odniesieniu 
do wielkości rezerwy mocy, dla której nie ma jeszcze przepisów w zakresie ochrony prawnej. 
Rada Związkowa obawia się również, że utworzenie regionalnych centrów operacyjnych 
doprowadzi do powstania podwójnych struktur, co spowoduje trudności w procesie 
podejmowania decyzji, a tym samym ogólnie brak efektywności. W związku z tym Rada 
Związkowa stanowczo odrzuca proponowaną zasadę organizacyjną. W tym kontekście art. 5 
rozporządzenia reguluje regionalny wymiar rezerw bilansujących; ponadto przepis ten 
stanowi, że regionalne centra operacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych. Rada 
Związkowa odrzuca zasadniczo określanie rezerw bilansujących na poziomie regionalnym, 
ponieważ ogranicza to krajowe uprawnienia decyzyjne. Tego rodzaju wykonywanie 
uprawnień nie jest zgodne z zasadą pomocniczości.

Ponadto należy zdecydowanie odrzucić powierzenie Komisji Europejskiej uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych przewidziane w art. 63 wniosku dotyczącego rozporządzenia. 
Na mocy traktatów Unii Europejskiej uprawnienia te można powierzyć Komisji wyłącznie na 
ściśle określonych warunkach. Przyjęcie aktów delegowanych musi więc pozostać
absolutnym wyjątkiem.
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