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2014-2019

Komisja Prawna

1.6.2017

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Poselskiej Republiki Czeskiej 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.

Izba Poselska Republiki Czeskiej przekazała zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie 
wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

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

Parlament Republiki Czeskiej
IZBA POSELSKA

2017 r.
7. kadencja

376.
UCHWAŁA

Komisji Spraw Europejskich 
z 63. posiedzenia

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (nr ref. dokumentu 15135/16, 

COM(2016)0861 final)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) 

(nr ref. dokumentu 15149/16, COM(2016)0863 final)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (nr ref. 

dokumentu 15150/16, COM(2016)0864 final)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 
2005/89/WE (wersja przekształcona) (nr ref. dokumentu 15151/16, COM(2016)0862 final)

Komisja Spraw Europejskich Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, po wysłuchaniu 
informacji podanych przez inż. Vladimíra Sochora, dyrektora wydziału ds. efektywności 

energetycznej i oszczędności energii, reprezentującego Ministerstwo Przemysłu i Handlu, oraz przez 
wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki inż. Vladimíra Outratę, po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem posła Jana Zahradníka, a także po przeprowadzeniu debaty,

przyjmuje stanowisko załączone do niniejszej uchwały.

Josef Šenfeld (podpis własnoręczny)
weryfikator

Jan Zahradník (podpis własnoręczny)
sprawozdawca

Igor Jakubčík (podpis własnoręczny)
wiceprzewodniczący
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Załącznik do uchwały nr 376

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM(2016)0861 final, nr ref. dokumentu Rady 15135/16
Międzyinstytucjonalny numer referencyjny 2016/0379(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja 

przekształcona)

COM(2016)0863 final, nr ref. dokumentu Rady 15149/16
Międzyinstytucjonalny numer referencyjny 2016/0378(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM(2016)0864 final, nr ref. dokumentu Rady 15150/16
Międzyinstytucjonalny numer referencyjny 2016/0380(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości 
na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

COM(2016)0862 final, nr ref. dokumentu Rady 15151/16
Międzyinstytucjonalny numer referencyjny 2016/0377(COD)

Podstawa prawna:
Art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0862).

Data przesłania Izbie Poselskiej za pośrednictwem Komisji Spraw Europejskich:
2.12.2016 r.

Data rozpatrzenia w Komisji Spraw Europejskich:
15.12.2016 r. (pierwsza tura).

Procedura:
Zwykła procedura ustawodawcza.

Wstępna opinia rządu (zgodnie z art. 109a ust. 1 regulaminu Izby Poselskiej):
Z dnia 6, 7 i 8 marca 2017 r., przekazana Komisji Spraw Europejskich w dniu 20 marca 2017 
r. za pośrednictwem systemu ISAP.

Ocena z punktu widzenia zasady pomocniczości:

 Uzasadnienie i przedmiot

Unia energetyczna należy do priorytetów Komisji Europejskiej tej kadencji. W przedłożonym 
pakiecie (znanym dalej dla uproszczenia „zimowym pakietem energetycznym) Komisja 
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przedstawia projekty przepisów i środków upraszczających, które jej zdaniem mają prowadzić 
do modernizacji gospodarki i zwiększenia inwestycji w czystą energię. Wnioski 
ustawodawcze dotyczą efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii i zasad 
zarządzania unią energetyczną. Zdaniem Komisji unia energetyczna jest główną siłą 
napędową i wkładem UE w globalne i pełne przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Ponadto 
Unia Europejska ratyfikowała już porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 
2016 r. Rada Europejska i Parlament Europejski wielokrotnie podkreślały, że sprawnie 
działający zintegrowany rynek energii to najlepsze narzędzie gwarantujące przystępne ceny 
energii, bezpieczne dostawy oraz racjonalną pod względem kosztów integrację większych 
ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Na drugą część pakietu składają się wnioski ustawodawcze dotyczące funkcjonowania 
rynku energii elektrycznej i bezpieczeństwa dostaw energii.

Podstawę obecnej struktury rynku stanowią przepisy zawarte w trzecim pakiecie 
energetycznym przyjętym w 2009 r. Przedłożone wnioski mają zmienić najważniejsze akty 
prawne tego pakietu. Niedawne wydarzenia doprowadziły do fundamentalnych zmian na 
europejskich rynkach energii elektrycznej: udział energii elektrycznej wytwarzanej z 
odnawialnych źródeł energii gwałtownie wzrósł1, obserwujemy również znaczne zmiany 
technologiczne. Przewiduje się, że rynek energii elektrycznej w przyszłości będzie się 
charakteryzował bardziej niestabilnym i rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej 
oraz zwiększoną współzależnością państw członkowskich, a konsumentom przyniesie nowe 
możliwości techniczne, jeśli chodzi o zmniejszenie wysokości rachunków i aktywny udział w 
rynkach energii elektrycznej za pośrednictwem odpowiedzi odbioru, konsumpcji własnej lub 
magazynowania. Obecna inicjatywa dotycząca nowej struktury rynku energii elektrycznej ma 
zatem na celu dostosowanie istniejących zasad funkcjonowania rynku do nowych realiów.

Dostosowanie zasad rynkowych

Obowiązujące zasady rynkowe bazują na głównych technologiach wytwórczych ostatniego 
dziesięciolecia, tzn. na scentralizowanych dużych elektrowniach na paliwa kopalne, przy 
ograniczonym udziale konsumentów2. Wobec wzrostu udziału energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych kluczowe staną się rynki krótkoterminowe, umożliwiające włączenie się na 
krótko przed dostawą, a przez to handel transgraniczny. Rynki te dadzą nowe możliwości 
biznesowe uczestnikom oferującym „rezerwowe” rozwiązania energetyczne w okresie 
wysokiego zapotrzebowania w sytuacji wytwarzania w źródłach odnawialnych. Nowa 
struktura rynku ma poprawić sygnały cenowe, by stymulować inwestycje tam, gdzie są one 
najbardziej potrzebne, z odzwierciedleniem ograniczeń sieciowych oraz centrów popytu, a nie 
granic państw. Sygnały cenowe powinny również umożliwić odpowiednie wynagradzanie 
źródeł elastycznych i zapewnić efektywne wykorzystanie istniejących zdolności 
wytwórczych. Komisja twierdzi, że wymaga to przeprowadzenia przeglądu przepisów, które 
mogą zakłócać kształtowanie cen.

                                               
1 Charakterystyka fizyczna odnawialnych źródeł energii – większa niestabilność, mniejsza przewidywalność i 
większe rozproszenie niż w przypadku wytwarzania konwencjonalnego – wymaga dostosowania zasad 
dotyczących rynku i eksploatacji sieci do bardziej elastycznego charakteru rynku.
2 W obecnej sytuacji krajowe zasady rynkowe (np. limity cenowe) i ingerencje państwa uniemożliwiają 
odzwierciedlanie niedoboru energii elektrycznej w poziomie cen. Ponadto strefy cenowe nie zawsze 
odzwierciedlają aktualne deficyty, gdyż mogą być źle wyznaczone i odpowiadać raczej granicom politycznym.
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Konsumenci centralnym elementem rynku energii

Chociaż konsumenci mogą dziś łatwiej niż dotychczas wytwarzać i magazynować energię 
elektryczną oraz zarządzać zużyciem energii, to obecna struktura rynku detalicznego 
uniemożliwia im czerpanie pełnych korzyści z takich możliwości. W większości państw 
członkowskich konsumenci są tylko w niewielkim stopniu motywowani do zmiany zużycia w 
odpowiedzi na wahania cen na rynkach, ponieważ sygnały cenowe w czasie rzeczywistym nie 
są dla konsumentów końcowych widoczne. Bardziej przejrzyste sygnały cenowe w czasie 
rzeczywistym powinny stymulować udział konsumentów w rynku indywidualnie lub za 
pośrednictwem koncentratorów, a zarazem mogą zwiększyć elastyczność systemu 
elektroenergetycznego i ułatwić integrację energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Oprócz tego pojawiają się obecnie nowe usługi po stronie odbioru, a nowi uczestnicy rynku 
oferują konsumentom zarządzanie ich zużyciem energii elektrycznej i rekompensatę za 
elastyczność. Nowa struktura rynku ma gwarantować brak ingerencji państwa w ceny dostaw, 
a ewentualne wyjątki mają być należycie uzasadnione. Dzięki szybko spadającym kosztom 
technologii coraz większa liczba konsumentów może zmniejszyć wydatki na energię, np. 
przez wykorzystanie takich technologii jak dachowe panele i baterie słoneczne. Przeszkodę w 
samodzielnym wytwarzaniu stanowi jednak ciągle brak wspólnych zasad dotyczących 
prosumentów. Odpowiednie zasady mogłyby usunąć te bariery, np. przez zagwarantowanie 
prawa konsumentów do wytwarzania energii na potrzeby własne i sprzedaży nadwyżki do 
sieci przy uwzględnieniu kosztów i korzyści dla systemu jako całości. Dobrym rozwiązaniem, 
jeśli chodzi o zarządzanie energią na poziomie lokalnym, mogą być lokalne wspólnoty 
energetyczne. Możliwość rozwiązywania na poziomie lokalnym niektórych problemów 
związanych z niestabilnością produkcji może przynieść istotną redukcję kosztów. Kolejnym 
celem jest lepsze informowanie i poprawa przejrzystości. Równocześnie należy chronić 
najsłabszych członków społeczności, by nie wzrosła łączna liczba gospodarstw domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym. Ponieważ ubóstwo energetyczne jest coraz 
powszechniejsze, a przy tym brak jest dostatecznej jasności co do najodpowiedniejszych 
środków przeciwdziałania podatności konsumentów na zagrożenia i ubóstwu 
energetycznemu, we wniosku dotyczącym nowej struktury rynku należy nałożyć na państwa 
członkowskie wymóg dokładnego mierzenia i regularnego monitorowania ubóstwa 
energetycznego według procedur określonych na szczeblu UE.

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Komisja twierdzi, że bezpieczeństwo dostaw można zapewnić efektywniej i bardziej 
konkurencyjnie we wzajemnie połączonej i zsynchronizowanej sieci oraz przy sprawnie 
funkcjonujących rynkach niż wyłącznie na szczeblu krajowym. Zdaniem Komisji 
najskuteczniej przeciwdziałać krajowym deficytom wytwarzania można często dzięki 
rozwiązaniom regionalnym, które umożliwiają państwom członkowskim czerpanie korzyści z 
nadwyżek wytwarzania w innych państwach. Należy wprowadzić skoordynowaną europejską 
ocenę proporcjonalności, aby uzyskać realistyczny obraz ewentualnych potrzeb wytwórczych, 
a w stosownym przypadku należy zaproponować odpowiednie mechanizmy minimalizujące 
zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Zacieśnianie współpracy regionalnej

Systemy państw członkowskich UE ściśle połączone we wspólną sieć transeuropejską to 
jedyne takie rozwiązanie na świecie i wielki atut dla skutecznej transformacji energetyki. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że nieskoordynowane decyzje krajowe mogą 
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przynosić konsumentom europejskim znaczne koszty. Fakt, że w niektórych połączeniach 
wzajemnych wykorzystuje się zaledwie 25 % zdolności, często z powodu 
nieskoordynowanych ograniczeń krajowych, oraz że państwa członkowskie nie były w stanie 
uzgodnić odpowiednich stref cenowych, wskazuje na konieczność zwiększenia koordynacji 
między operatorami systemów przesyłowych (OSP) i organami regulacyjnymi, by poprawić 
funkcjonowanie rynku i znacznie obniżyć koszty. Obowiązkową współpracę należy 
rozszerzyć również na inne obszary regulacji3.

OSP mogliby decydować w regionalnych centrach operacyjnych o sprawach, w których 
fragmentaryczne i nieskoordynowane działania krajowe mogą negatywnie wpływać na rynek 
i konsumentów (np. w obszarze eksploatacji systemu, obliczania zdolności przesyłowych 
połączeń wzajemnych, bezpieczeństwa dostaw i gotowości na wypadek zagrożeń).

Dostosowanie nadzoru regulacyjnego do rynków regionalnych

Krajowe organy regulacyjne podejmują obecnie wszystkie najważniejsze decyzje regulacyjne, 
nawet wtedy, gdy potrzebne jest wspólne rozwiązanie regionalne. Fragmentaryczny nadzór 
regulacyjny niesie ze sobą ryzyko sprzecznych decyzji i zbędnych opóźnień. Komisja uważa, 
że należy dostosować nadzór regulacyjny do rozwoju sytuacji na rynku. Rozszerzenie 
uprawnień agencji ACER w tych sprawach transgranicznych, które wymagają 
skoordynowanej decyzji regionalnej, przyczyniłoby się do szybszego i skuteczniejszego 
podejmowania decyzji w kwestiach transgranicznych. Krajowe organy regulacyjne, 
decydujące o takich sprawach w drodze głosowania większościowego w ACER, nadal byłyby 
w pełni zaangażowane w ten proces. Należy również lepiej zdefiniować rolę sieci ENTSO-E, 
by zwiększyć jej rolę koordynacyjną i przejrzystość procesu decyzyjnego.

 Treść i skutki

1. Wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej

Rozdział I – Przedmiot i definicje: Doprecyzowano tu zakres stosowania i przedmiot 
dyrektywy oraz uaktualniono definicje.

Rozdział II – Ogólne przepisy regulujące organizację rynku: Państwa członkowskie muszą 
zapewnić konkurencyjność, ukierunkowanie na konsumentów, elastyczność i brak 
dyskryminacji na unijnym rynku energii elektrycznej. W tym rozdziale podkreślono, że środki 
krajowe nie powinny nadmiernie utrudniać przepływów transgranicznych, uczestnictwa 
konsumentów ani inwestycji. Sformułowano też zasadę, zgodnie z którą ceny dostaw będą 
rynkowe, a wyjątki – należycie uzasadnione. Podkreślono prawo wyboru dostawcy i 
zaktualizowano przepisy o ewentualnych obowiązkach użyteczności publicznej, które mogą 
być nakładane przez państwa członkowskie na przedsiębiorstwa energetyczne.

Rozdział III – Umocnienie pozycji konsumentów i lepsza ochrona tychże: W rozdziale tym 
wprowadzono zasady dotyczące bardziej zrozumiałych rachunków oraz certyfikowanych 

                                               
3 W niektórych obszarach, np. w ogólnounijnym mechanizmie „łączenia rynków”, współpraca OSP jest już 
obowiązkowa, a system głosowania większościowego w niektórych sprawach okazał się skuteczny w obszarach, 
w których dobrowolna współpraca (z pozostawieniem każdemu OSP prawa weta) nie umożliwiła skutecznego 
rozwiązania problemów regionalnych.
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narzędzi porównywania ofert. Konsumentom należy zapewnić prawo do umów bazujących na 
dynamicznym kształtowaniu cen, swobodę wyboru i zmiany dostawcy lub koncentratora oraz 
możliwość udziału w odpowiedzi odbioru, podejmowania produkcji energii elektrycznej i 
wykorzystywania jej na własne potrzeby. Konsumenci powinni mieć możliwość złożenia 
wniosku o zainstalowanie inteligentnego licznika. Udoskonalone mają być przepisy dotyczące 
możliwości przekazywania danych przez konsumentów dostawcom i usługodawcom, 
zwłaszcza dzięki określeniu zadań stron odpowiedzialnych za zarządzanie danymi (wspólny 
europejski format danych wprowadzi Komisja w drodze aktu wykonawczego). Państwa 
członkowskie mają się zająć problemem ubóstwa energetycznego. Mają one również określić 
obszar działania niezależnych koncentratorów i odpowiedzi odbioru oraz zasady 
umożliwiające im pełny udział w rynku. Określono obszar działania lokalnych wspólnot 
energetycznych, które mogą na szczeblu lokalnym włączać się w produkcję, dystrybucję, 
koncentrację, magazynowanie i dostawę energii lub usługi w zakresie efektywności 
energetycznej. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące inteligentnych liczników, 
punktów kompleksowej obsługi, praw do ugody pozasądowej, usług powszechnych i 
konsumentów podatnych na zagrożenia.

Rozdział IV – Eksploatacja systemów dystrybucji: Doprecyzowanie zadań, zwłaszcza zadań 
operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) w odniesieniu do świadczenia usług sieciowych 
w celu zapewnienia elastyczności oraz w odniesieniu do integracji pojazdów elektrycznych i 
zarządzania danymi. Wyjaśniono również zadania OSD w odniesieniu do magazynowania 
energii i punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozdział V – Ogólne przepisy dotyczące operatorów systemów przesyłowych: Wyjaśnienie 
kwestii usług pomocniczych i nowo utworzonych regionalnych centrów operacyjnych.

Rozdział VI – Rozdział własnościowy operatorów systemów przesyłowych: Zasady rozdziału 
pozostają niezmienione, przynajmniej jeśli chodzi o główne przepisy materialne dotyczące 
rozdziału, zwłaszcza w odniesieniu do trzech systemów funkcjonowania OSP (rozdział 
własnościowy, niezależny operator systemu i niezależny operator systemu przesyłowego) 
oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących wyznaczania i certyfikacji OSP. 
Doprecyzowano możliwość posiadania instalacji magazynowania energii lub świadczenia 
usług pomocniczych przez OSP.

Rozdział VII – Krajowe organy regulacyjne: Podkreślono, że w kwestiach o znaczeniu 
transgranicznym organy regulacyjne mają obowiązek współpracować z organami 
regulacyjnymi państw sąsiednich i z agencją ACER. Uaktualniono listę ich zadań w zakresie 
nadzoru nad nowo utworzonymi regionalnymi centrami operacyjnymi.

Rozdział VIII – Przepisy końcowe: Rozdział ten zawiera m.in. przepisy dotyczące 
wykonywania uprawnień przekazanych Komisji oraz komitetu utworzonego zgodnie z 
zasadami procedury komitetowej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

W załącznikach wprowadzono kolejne wymagania dotyczące narzędzi porównywania ofert, 
rachunków i informacji podawanych na rachunkach, a także zmieniono dotychczasowe 
wymagania dotyczące inteligentnych liczników i ich instalowania.

2. Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej
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Rozdział I – Przedmiot, zakres stosowania i definicje: W rozdziale tym podkreślono 
znaczenie niezafałszowanych sygnałów rynkowych dla większej elastyczności, 
dekarbonizacji i innowacyjności. Uaktualniono i uzupełniono definicje.

Rozdział II – Ogólne zasady rynku energii elektrycznej: Wprowadzono tu główne zasady, 
których należy przestrzegać w krajowych przepisach dotyczących energetyki. Określono 
również zasady dotyczące przepisów o obrocie energią elektryczną w różnych przedziałach 
czasowych (rynki bilansowania, dnia bieżącego i dnia następnego oraz rynek terminowy), w 
tym zasady kształtowania cen. Doprecyzowano zasadę obowiązku bilansowania i określono 
ramy dla bardziej spójnych z rynkiem przepisów dotyczących dysponowania, ograniczania 
mocy instalacji wytwórczych i odpowiedzi odbioru, w tym warunki dotyczące wszelkich 
ewentualnych wyjątków.

Rozdział III – Dostęp do systemu i zarządzanie nadwyżkami mocy: W rozdziale tym opisano 
procedurę skoordynowanego określania stref rynkowych, zgodnie z procedurą przeglądu 
określoną w rozporządzeniu (UE) 2015/1222 ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji 
zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. Aby rozwiązać 
utrzymujący się problem znacznych krajowych ograniczeń transgranicznych przepływów 
energii, doprecyzowano warunki dotyczące takich wyjątkowych ograniczeń, zwłaszcza przez 
wprowadzenie przepisów mających zapewniać nieograniczanie importu i eksportu przez 
podmioty krajowe ze względów ekonomicznych. Wprowadzono ponadto zmiany do 
dotychczasowych zasad dotyczących sieciowych taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
procedurę wspierania stopniowego zbliżania metodyki kształtowania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. Zmieniono przepisy dotyczące stosowania opłat z tytułu alokacji zdolności 
przesyłowych.

Rozdział IV – Wystarczalność zasobów: Wprowadzono tu nowe zasady ogólne dotyczące 
skoordynowanego rozwiązywania przez państwa członkowskie problemów wystarczalności 
zasobów, określono zasady i procedurę tworzenia oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim, aby można było lepiej ustalić, gdzie występuje zapotrzebowanie na 
mechanizmy zdolności wytwórczych i jak wyznaczyć normy niezawodności państw 
członkowskich. Objaśniono również spójne z rynkiem zasady tworzenia mechanizmów 
zdolności wytwórczych, w tym zasady udziału zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim oraz zasady wykorzystania połączeń wzajemnych. Określono 
zasady udziału regionalnych centrów operacyjnych, krajowych OSP, ENTSO-E i krajowych 
organów regulacyjnych (za pośrednictwem ACER) w opracowywaniu zasad operacyjnych i 
parametrów technicznych zdolności wytwórczych znajdujących się w innym państwie 
członkowskim.

Rozdział V – Eksploatacja systemów przesyłu: W tym rozdziale określono zadania i 
obowiązki sieci ENTSO-E i agencji ACER dotyczące monitorowania. Wyjaśniono również 
działanie centrów regionalnych (tworzenie i cele, funkcjonowanie, wymagania i procedury 
podejmowania decyzji i wydawania zaleceń, skład i obowiązki zarządu, system 
odpowiedzialności itd.). Ponadto rozdział ten zawiera przepisy dotyczące przyłączania 
jednostek kogeneracyjnych, ujęte wcześniej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Przepisy dotyczące dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci, rozliczeń międzyoperatorskich, wymiany informacji i certyfikacji 
pozostają w przeważającym zakresie niezmienione.
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Rozdział VI – Eksploatacja systemów dystrybucji: W tym rozdziale ustanowiono europejską 
organizację OSD oraz określono procedurę jej tworzenia, zadania i konsultacje z 
zainteresowanymi stronami. Określono zasady współpracy między operatorami systemów 
dystrybucyjnych a operatorami systemów przesyłowych.

Rozdział VII – Kodeksy sieci i wytyczne: Ten rozdział określa uprawnienia i zasady 
odnoszące się do przyjmowania przez Komisję aktów delegowanych w postaci kodeksów 
sieci lub wytycznych. Wyjaśniono ich naturę prawną i tryb ich przyjmowania oraz 
rozszerzono ich zakres na systemy taryf dystrybucyjnych, zasady okazjonalnego świadczenia 
usług pomocniczych, odpowiedź odbioru, magazynowanie energii i zasady ograniczania 
popytu, bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady odnoszące się do regionalnych centrów 
operacyjnych, ograniczania produkcji oraz redysponowania produkcji i popytu. Procedura 
upowszechniania kodeksów sieci elektroenergetycznej ma być uproszczona i usprawniona, a 
krajowe organy regulacyjne mają mieć możliwość podejmowania – za pośrednictwem ACER 
– decyzji dotyczących wdrażania kodeksów sieci i wytycznych. W procedurę opracowywania 
wniosków dotyczących kodeksów sieci elektroenergetycznej ma być również w większym 
stopniu włączona europejska organizacja OSD i inne zainteresowane strony.

Rozdział VIII – Przepisy końcowe: Znalazły się tu przepisy dotyczące zwolnienia połączeń 
wzajemnych prądu stałego z niektórych wymogów dyrektywy i rozporządzenia w sprawie 
energii elektrycznej, doprecyzowano też procedurę późniejszych zmian dokonywanych w 
tych przepisach przez krajowe organy regulacyjne.

W załączniku określono funkcje przypisane regionalnym centrom operacyjnym.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Rozdział I – Cele i zadania: Celem unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (zwanej dalej „agencją”) jest wspomaganie organów regulacyjnych w 
wykonywaniu zadań regulacyjnych wypełnianych w państwach członkowskich na szczeblu 
Unii oraz – w razie potrzeby – koordynacja działań tych organów. W rozdziale tym określono 
rodzaj aktów, jakie agencja może wydawać (głównie opinie i zalecenia, a także decyzje i 
wytyczne ramowe), oraz ustalono zadania agencji. Do nowych zadań agencji należy np. 
koordynacja, nadzór i zatwierdzanie metod. W kwestii przyjmowania kodeksów sieci 
elektroenergetycznej rozszerzono zakres odpowiedzialności agencji przy opracowywaniu i 
przedkładaniu ostatecznego projektu kodeksu sieci. Wniosek obejmuje również utworzenie 
formalnej organizacji OSD, aby operatorzy byli reprezentowani na szczeblu UE, zwłaszcza 
podczas opracowywania projektów kodeksów sieci. Wprowadzono również regionalny proces 
podejmowania decyzji w przypadku zadań regionalnych dotyczących ograniczonej liczby 
krajowych organów regulacyjnych.

Rozdział II – Struktura organizacyjna agencji: Agencja jest organem i posiada osobowość 
prawną. W każdym z państw członkowskich agencja posiada zdolność prawną i zdolność do 
czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym przez prawo 
krajowe. Może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz być 
stroną w postępowaniach sądowych. Ma siedzibę w Lublanie. Ten rozdział zawiera przepisy o 
charakterze organizacyjnym dotyczące rady administracyjnej, rady organów regulacyjnych, 
dyrektora i innych organów, przy zachowaniu ogólnej charakterystyki dotychczasowych 
struktur zarządzania. Niektóre, ale nie wszystkie przepisy są dostosowane do wspólnego 
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podejścia do zdecentralizowanych agencji UE lub nowych zasad głosowania w Radzie. 
Przypadki, gdy agencja może odstąpić od wspólnego podejścia, są uzasadnione (obecny 
system gwarantuje wyważony podział kompetencji między różne podmioty i uwzględnia 
specyfikę powstającego wewnętrznego rynku energii; skuteczne i efektywne okazały się 
również prace rady administracyjnej). Komisja zaznacza, że na tym etapie nie uważa co 
prawda, by należało dostosować strukturę kierowniczą agencji do wspólnego podejścia, ale w 
przyszłych ocenach przewidzianych na rok 2021 sprawdzi, czy odstępstwa są nadal 
uzasadnione.

Rozdział III – Opracowywanie i struktura budżetu: Ten rozdział zawiera przepisy finansowe; 
część z nim dostosowano do wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych.

Rozdział IV – Postanowienia ogólne i końcowe: W tym miejscu uaktualniono różne przepisy 
zgodnie ze wspólnym podejściem.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w 
sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

Komisja zaznacza, że wniosek w sprawie rozporządzenia ma gwarantować wprowadzenie 
przez wszystkie państwa członkowskie odpowiednich narzędzi zapobiegania sytuacjom 
kryzysu elektroenergetycznego, przygotowania się do nich i zarządzania nimi. Ryzyka 
sytuacji kryzysu elektroenergetycznego, spowodowanego różnymi okolicznościami (np. 
ekstremalne warunki pogodowe, ataki cybernetyczne), nie można wykluczyć nawet w 
przypadku dobrze funkcjonujących rynków i systemów. Z uwagi na zintegrowany charakter 
systemów elektroenergetycznych ewentualna sytuacja kryzysowa może mieć konsekwencje 
transgraniczne4. Obowiązujące przepisy nie odzwierciedlają obecnej sytuacji na 
zintegrowanym rynku energii elektrycznej. Za najistotniejsze uznano następujące problemy:

 plany kryzysowe i działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych są ukierunkowane 
wyłącznie na szczebel krajowy;

 obserwuje się niedostatek wymiany informacji i przejrzystości;

 nie istnieje wspólne podejście do wskazywania i oceny ryzyka.

Kolejne punkty wniosku:

Rozdział I – Przepisy ogólne: Zapisano tu definicje i nałożono na wszystkie państwa 
członkowskie obowiązek jak najszybszego wyznaczenia krajowego organu rządowego lub 
regulacyjnego jako organu właściwego wykonującego zadania przewidziane w 
rozporządzeniu. Organy te współpracują ze sobą.

Rozdział II – Ocena ryzyka: Państwa członkowskie mają zagwarantować ocenę wszelkiego 
rodzaju ryzyka dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zgodnie z przepisami 
omawianego rozporządzenia oraz rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej 
(COM(2016)0861). W tym celu współpracują z siecią ENTSO-E. Sieć ENTSO-E przedkłada 
agencji projekt metodologii wskazywania scenariuszy najpoważniejszych sytuacji kryzysu 

                                               
4 Co więcej, niektóre okoliczności mogą oddziaływać na kilka państw członkowskich, a nawet zdarzenia 
zaistniałe na szczeblu lokalnym mogą rozprzestrzeniać się ponad granicami.



NP\1125914PL.docx 11/16 PE604.721v01-00

PL

elektroenergetycznego na szczeblu regionalnym. Na tej podstawie sieć ENTSO-E wskazuje 
scenariusze najpoważniejszych sytuacji kryzysu elektroenergetycznego dla poszczególnych 
regionów. Scenariusze te przedkłada się Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej. 
Państwa członkowskie wskazują równocześnie scenariusze najpoważniejszych sytuacji 
kryzysu elektroenergetycznego na szczeblu krajowym (w oparciu o wspomnianą 
metodologię). Państwa członkowskie informują Grupę Koordynacyjną ds. Energii 
Elektrycznej oraz Komisję o dostrzeganym przez nie potencjalnym ryzyku, a także o 
działaniach podjętych w celu uniknięcia tego ryzyka. Sieć ENTSO-E przedkłada również 
agencji projekt metodologii oceny wystarczalności krótkoterminowej, czyli sezonowej, a 
także prognozy wystarczalności mocy wytwórczych w przedziale od następnego tygodnia do 
dnia bieżącego. Po zatwierdzeniu przez ACER państwa członkowskie i ENTSO-E powinny 
stosować tę metodologię w ocenach krótkoterminowych.

Rozdział III – Plany gotowości na wypadek zagrożeń: Na podstawie regionalnych i 
krajowych scenariuszy sytuacji kryzysu elektroenergetycznego właściwe organy 
poszczególnych państw członkowskich po zasięgnięciu opinii wyznaczonych organów 
sporządzają plany gotowości na wypadek zagrożeń. Ustalono procedurę konsultacji, 
przyjmowania, przedkładania, publikowania i regularnej aktualizacji planów. Dokładnie 
opisano wymogi, jakie te plany muszą spełniać. Powinny one składać się z dwóch części, 
określających środki krajowe i skoordynowane środki uzgodnione między państwami 
członkowskimi w danym regionie. Powinny także uwzględniać specyfikę każdego państwa 
członkowskiego i jednoznacznie określać zadania i obowiązki właściwych organów. Środki 
powinny być jasno określone, przejrzyste, proporcjonalne, pozbawione cech dyskryminacji i 
weryfikowalne. Nie mogą też stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej dla innych państw członkowskich lub Unii jako całości. Powinny obejmować 
środki gwarantujące należyte zapobieganie jednoczesnemu wystąpieniu sytuacji kryzysowych 
oraz zarządzanie nimi. Muszą być zatwierdzane na szczeblu regionalnym; ustalono też 
minimalne wymogi co do ich treści.

Rozdział IV – Zarządzanie sytuacjami kryzysu elektroenergetycznego: Jeżeli z posiadanych 
informacji wynika, że może zajść zdarzenie prawdopodobnie prowadzące do znacznego 
pogorszenia stanu dostaw w jednym z państw członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego musi niezwłocznie przesłać wczesne ostrzeżenie Komisji i Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej. W sytuacji kryzysu elektroenergetycznego 
właściwy organ danego państwa członkowskiego ogłasza kryzys elektroenergetyczny i 
niezwłocznie powiadamia właściwe organy sąsiednich państw członkowskich oraz Komisję. 
Przekazuje informacje o przyczynach kryzysu, podjętych i planowanych środkach służących 
jego złagodzeniu oraz ewentualnej potrzebie uzyskania pomocy od innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie są zobowiązane działać i współpracować w duchu 
solidarności, by zapobiegać sytuacjom kryzysowym i zarządzać nimi, a także – za 
wynagrodzeniem – zapewnić dostawy tam, gdzie są najbardziej potrzebne. W sytuacji 
kryzysu elektroenergetycznego państwa członkowskie muszą postępować w pełnej zgodności 
z zasadami rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Środki nierynkowe można stosować 
tylko w ostateczności, a muszą one być konieczne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne oraz 
mieć charakter tymczasowy.

Rozdział V – Ocena i monitorowanie: Natychmiast po ogłoszeniu sytuacji kryzysu 
energetycznego odpowiednie właściwe organy przekazują Grupie Koordynacyjnej ds. Energii 
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Elektrycznej i Komisji sprawozdanie z oceny. Określono również zakres monitorowania 
prowadzonego przez Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej.

Rozdział VI – Przepisy końcowe: Znalazły się tu przepisy dotyczące współpracy z 
umawiającymi się stronami Wspólnoty Energetycznej, wykonywania uprawnień 
przekazanych Komisji itp.

Wpływ na budżet państwa i porządek prawny Republiki Czeskiej

Przyjęte rozporządzenia będą w całości wiążące i bezpośrednio stosowane. Państwa 
członkowskie będą musiały dostosować przepisy krajowe do dyrektywy o wspólnych 
zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

 Opinia rządu Republiki Czeskiej

Stanowisko rządu Republiki Czeskiej w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy o 
wspólnych zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, wniosku dotyczącego 
rozporządzenia o wewnętrznym rynku energii elektrycznej oraz wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii 
elektrycznej:

Rząd Republiki Czeskiej zauważa, że podstawową zasadą zimowego pakietu energetycznego 
jest centralizacja europejskiej polityki energetycznej kosztem polityki krajowej; zdaniem 
rządu w wyniku tej centralizacji i przeniesienia niektórych kompetencji krajowych na poziom 
europejski dojdzie w praktyce do naruszenia prawa państw członkowskich do wyboru 
koszyka energetycznego. W opinii rządu przedłożone wnioski oznaczają również większą 
regulację całego sektora wbrew próbom przywrócenia warunków rynkowych. Wprowadzone 
w niektórych państwach mechanizmy zdolności wytwórczych są zdaniem rządu dowodem na 
powstanie krajowych mutacji na rynku energii elektrycznej, które oddalają się od jednolitego 
rynku.

Rząd z zadowoleniem przyjmuje umocnienie pozycji konsumentów na rynku energii 
elektrycznej. Jako problematyczną postrzega propozycję przyznania niektórym uczestnikom 
rynku (np. koncentratorom, aktywnym odbiorcom czy lokalnym wspólnotom energetycznym) 
pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych podmiotów. Rząd z zadowoleniem 
przyjmuje proponowane zniesienie pułapów cenowych na rynku hurtowym. Krytycznie 
odnosi się do faktu, że chociaż we wniosku zasadniczo mówi się o zapewnieniu jednakowego 
otoczenia dla wszystkich źródeł produkcji i konsumpcji, to jednak niektóre punkty wniosku są 
z tym stwierdzeniem sprzeczne (np. możliwość zwolnienia małych źródeł z obowiązku 
bilansowania czy utrzymanie priorytetowego dysponowania). Rząd ma pewne uwagi natury 
raczej technicznej co do mechanizmów zdolności wytwórczych.

W kwestii eksploatacji systemu przesyłowego rząd Republiki Czeskiej nie zgadza się na 
tworzenie regionalnych centrów operacyjnych. W opinii rządu oznacza to ingerencję w 
przyjmowane właśnie lub niedawno przyjęte kodeksy sieciowe i wytyczne, a także 
ograniczenie suwerenności państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw, gdyż 
podejmowanie decyzji zostaje przeniesione z poziomu krajowego na poziom regionalny, a w 
ostatecznym rozrachunku może dojść do osłabienia pozycji odbiorców końcowych, jeśli 
chodzi o niezawodność dostaw w poszczególnych państwach członkowskich. W odniesieniu 



NP\1125914PL.docx 13/16 PE604.721v01-00

PL

do regionalnych centrów operacyjnych rząd ma zastrzeżenia również do zakupu usług 
pomocniczych.

Rząd popiera umocnienie roli dystrybutorów jako neutralnych podmiotów „ułatwiających” 
przetwarzanie danych względem pozostałych uczestników rynku energii elektrycznej. Rząd 
sprzeciwia się propozycji zakazania dystrybutorom a priori posiadania czy eksploatacji 
instalacji magazynowych. W kwestii punktów ładowania pojazdów elektrycznych 
dystrybutorom należy zdaniem rządu zakazać eksploatacji publicznych punktów ładowania, 
natomiast powinni oni mieć możliwość posiadania i eksploatowania punktów ładowania na 
własny użytek. Rząd Republiki Czeskiej uważa też, że taryfy opłat za korzystanie z sieci 
powinny odzwierciedlać oszczędności energii wynikające z rozproszonego wytwarzania 
energii elektrycznej (powinna istnieć możliwość stosowania niższych opłat za korzystanie z 
sieci dla źródeł energii elektrycznej przyłączonych do sieci dystrybucji). Sprzeciwia się 
proponowanym szczegółowym zasadom regulacji i kształtowania cen dla operatorów 
systemów dystrybucyjnych.

Rząd zwraca uwagę, że zaproponowano przeniesienie wielu spraw do aktów delegowanych 
Komisji, i obawia się, że nie zostanie zapewniony wystarczający poziom przejrzystości i 
udziału państw członkowskich.

Rząd jest zdania, że opracowywanie planów gotowości na zagrożenia na szczeblu 
regionalnym w systemie odgórnym może oznaczać dla poszczególnych państw 
członkowskich ryzyko pominięcia specyfiki i zagrożeń krajowych. Republika Czeska wnosi, 
by państwo członkowskie mogło określać ryzyko z perspektywy uwarunkowań krajowych. 
Republika Czeska popiera opracowanie metodologii określania scenariuszy sytuacji kryzysu 
elektroenergetycznego na szczeblu regionalnym za pośrednictwem ENTSO-E. Rząd 
proponuje ograniczenie zakresu konsultowania planów krajowych np. do krajów 
sąsiadujących, tak by konsultacje w całym regionie dotyczyły tylko planów regionalnych. 
Rząd podkreśla potrzebę uważnego przeanalizowania zakresu informacji podawanych do 
wiadomości publicznej ze względu na dużą podatność sektora na zagrożenia. Rząd 
Republiki Czeskiej rozumie konieczność stałej aktualizacji planów, ale wymóg corocznych 
testów uważa za zbędny. Podsumowując, rząd uznaje większość terminów za zbyt krótkie i 
sądzi, że powinny być bardziej realistyczne.

Stanowisko rządu Republiki Czeskiej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki:

Rząd Republiki Czeskiej popiera wyjaśnienie zakresu kompetencji ACER w kwestii nadzoru 
nad podmiotami ogólnoeuropejskimi, popiera również zmiany w procedurze stosowanych 
metod i warunków przyjmowanych na podstawie kodeksów sieci i wytycznych ramowych. 
Republika Czeska popiera także zamiar wprowadzenia forów regionalnych w radzie organów
regulacyjnych. Rząd zwraca uwagę na zmianę przepisów o zakresie kompetencji ACER do 
decydowania o tych sprawach regulacyjnych, w których zainteresowane krajowe organy 
regulacyjne nie osiągnęły porozumienia, a także na zmiany w podziale uprawnień 
poszczególnych organów ACER (zmiana zakresu kompetencji i sposobu funkcjonowania 
agencji jest dla Republiki Czeskiej do zaakceptowania tylko pod warunkiem utrzymania lub 
udoskonalenia systemu kontroli i równowagi w agencji). Rząd Republiki Czeskiej sprzeciwia 
się proponowanej zmianie w systemie głosowania w radzie organów regulacyjnych (zwykła 
większość zamiast większości dwóch trzecich głosów). Zwraca uwagę, że w czasie negocjacji 
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nie można dopuścić, by zwykłą większość uzupełniono o zasadę liczenia głosów stosownie 
do wielkości danego państwa członkowskiego (jak dotąd każdy członek rady ma jeden głos), i 
zaznacza, że za taką propozycją mogą się opowiadać większe państwa członkowskie (zasada 
równości głosów poszczególnych państw członkowskich zapewnia ochronę mniejszych 
spośród nich).

 Zakładany harmonogram negocjacji w instytucjach UE

Wnioski przedłożono końcem listopada 2016 r. Komisja właściwa w Parlamencie 
Europejskim to Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Sprawozdawcą w 
procedurze dotyczącej wniosku w sprawie rozporządzenia o wewnętrznym rynku energii 
elektrycznej i wniosku w sprawie dyrektywy o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego jest 
Krišjānis Kariņš. Wnioskiem w sprawie dyrektywy o wspólnych zasadach rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej zajmie się również Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), a sprawozdawcą jest 
Pavel Poc. Sprawozdawcą w procedurze dotyczącej wniosku w sprawie rozporządzenia o 
gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej będzie Flavio Zanonato 
(komisja ITRE), a sprawozdawcą odpowiedzialnym za wniosek dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki – Morten Helveg 
Peterson (komisja ITRE). Wniosek ten będzie omawiany również w Komisji Budżetowej 
(sprawozdawca – Jens Geier). Również inne komisje PE wyraziły zamiar zajęcia się tymi 
wnioskami.

Pierwsza debata polityczna dotycząca całego pakietu odbyła się na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady ds. Energii, które odbyło się w dniu 27 lutego 2017 r. w Brukseli.

Termin przedłożenia uzasadnionej opinii o sprzeczności z zasadą pomocniczości w przypadku 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze 
energii elektrycznej upłynął dnia 8 marca 2017 r. W przypadku wniosku dotyczącego 
rozporządzenia ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
termin ten upłynął w dniu 6 kwietnia 2017 r. Uzasadnioną opinię w sprawie tego wniosku 
przesłał senat francuski, niemiecki Bundesrat i senat rumuński. W odniesieniu do dwóch 
pozostałych wniosków termin upłynie w dniu 9 maja 2017 r. (dyrektywa) i 17 maja 2017 r. 
(rozporządzenie). Niektóre państwa (Polska) wyraziły sprzeciw wobec wniosku dotyczącego 
rozporządzenia o wewnętrznym rynku energii elektrycznej, a uzasadnioną opinię przesłały jak 
dotąd niemiecki Bundestag i Bundesrat.

 Podsumowanie

Komisja Spraw Europejskich

1. omówiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii 
(przekształcenie), wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona), wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego (wersja przekształcona) oraz 
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w 
sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE;

2. popiera główne punkty ramowego stanowiska rządu Republiki Czeskiej (z dnia 6, 7 i 8 
marca 2017 r.);
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3. podkreśla prawo państw członkowskich do bezpieczeństwa dostaw, określania warunków 
wykorzystywania jego zasobów energetycznych, dokonywania wyboru spośród nich, a 
także ustalenia składu dostaw energii, i w związku z tym zwraca uwagę na ograniczenia, 
jakie w dziedzinie energii wprowadza prawo pierwotne UE;

4. z zadowoleniem przyjmuje działania mające umocnić pozycję i zwiększyć ochronę 
konsumentów na rynku energii elektrycznej;

5. zwraca uwagę na potrzebę dopilnowania, by wszystkie środki zmierzające do 
transformacji systemu energetycznego w UE w latach 2020–2030 wprowadzano w 
sposób racjonalny pod względem kosztów, zwłaszcza w odniesieniu do konsumentów 
końcowych, zarówno zakładów przemysłowych, jak i gospodarstw domowych;

6. odnotowuje potrzebę zwiększania solidarności i poczucia przynależności regionalnej 
wśród państw członkowskich UE w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego, co 
nie może jednak oznaczać nadmiernej presji na otoczenie konkurencyjne;

7. uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) 
(COM(2016)0861) jest sprzeczny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, i na 
podstawie art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności dołączonego do Traktatów przyjmuje następującą uzasadnioną 
opinię:

 Komisja Spraw Europejskich uważa, że w rozporządzeniu przeniesiono na poziom UE 
uprawnienia decyzyjne (uprawnienia regionalnych centrów operacyjnych, nowe 
uprawnienia Komisji), których koordynacja na szczeblu UE nie jest konieczna, gdyż 
środki wdrożone dotychczas na szczeblu krajowym lub regionalnym wystarczą do 
osiągnięcia wyznaczonych celów.

 W związku z tym Komisja Spraw Europejskich zwraca uwagę na uchwałę Komisji 
Spraw Gospodarczych Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej nr 371 z 49. 
posiedzenia w dniu 22 marca 2017 r., dotyczącą zimowego pakietu energetycznego, w 
której za mający zasadnicze znaczenie uznano wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) 
(COM(2016)0861), „który przewiduje utworzenie regionalnych centrów operacyjnych 
ds. współpracy operatorów systemów przesyłowych, ponieważ dostrzega ryzyko 
naruszenia zasad pomocniczości, gdyż regionalne centra operacyjne mają przejąć 
część uprawnień decyzyjnych państw członkowskich w kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, i jest zdania, że wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie rynku energii elektrycznej jest sprzeczny z zasadą 
proporcjonalności, ponieważ obejmuje środki niewspółmierne do wyznaczonych 
celów”;

8. zobowiązuje przewodniczącego Komisji Spraw Europejskich, aby zgodnie z 
regulaminem Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej przekazał niniejszą uchwałę 
– za pośrednictwem przewodniczącego Izby Poselskiej – rządowi, przewodniczącemu 
Senatu, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, przewodniczącemu Rady i 
przewodniczącemu Komisji Europejskiej;
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9. zobowiązuje przewodniczącego Komisji Spraw Europejskich do przekazania niniejszej 
uchwały do wglądu Komisji Gospodarczej Izby Poselskiej Parlamentu Republiki 
Czeskiej.

Josef Šenfeld (podpis własnoręczny)
weryfikator

Jan Zahradník (podpis własnoręczny)
sprawozdawca

Igor Jakubčík (podpis własnoręczny) 
wiceprzewodniczący
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