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Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundestagu w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
(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.

Niemiecki Bundestag przekazał 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

DECYZJA

Na 228. posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. niemiecki Bundestag na podstawie druku 
nr 18/11777 (nowy) postanowił:

a) w sprawie informacji przedstawionych przez rząd federalny:
– druk nr 18/11229, poz. A.16 –
wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)
COM(2016)861 final, dokument Rady nr 15135/16

tutaj: uzasadniona opinia na podstawie Protokołu nr 2 do traktatu lizbońskiego (kontrola 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności)

b) w sprawie informacji przedstawionych przez rząd federalny:
– druk nr 18/11229, poz. A.17 –
wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja 
przekształcona)
COM(2016)863 final, dokument Rady nr 15149/16

tutaj: uzasadniona opinia na podstawie Protokołu nr 2 do traktatu lizbońskiego (kontrola 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności)

uwzględniając informacje zawarte w druku nr 18/11229, poz. A.16 i A.17, przyjąć 
następującą decyzję na mocy Protokołu nr 2 załączonego do traktatu lizbońskiego w 
związku z art. 11 ustawy o odpowiedzialności w sprawach integracji, za pośrednictwem 
której to decyzji krytykuje naruszenie zasady pomocniczości i proporcjonalności:

W dniu 30 listopada 2016 r. w ramach inicjatywy „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” („Clean energy for all Europeans”) Komisja Europejska przedstawiła 
obszerny pakiet legislacyjny, którego celem jest przekształcenie europejskich ram w 
dziedzinie polityki energetycznej. Pakiet ten obejmuje cztery wnioski w sprawie 
dyrektywy i cztery wnioski w sprawie rozporządzenia.

W związku z proponowanym przekształceniem rozporządzenia w sprawie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki i rozporządzenia w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej przewiduje się przeniesienie szeregu kompetencji, zwłaszcza do 
Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i do nowych 
regionalnych centrów operacyjnych (połączenie krajowych operatorów systemu 
przesyłowego i przekazanie im uprawnień do podejmowania decyzji), jak i w związku z 
procesami technicznymi, takimi jak akty delegowane.

Oceny obydwu rozporządzeń pod kątem zasady pomocniczości dokonuje się jednocześnie, 
gdyż pod względem merytorycznym są one ze sobą ściśle powiązane.
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I. W sprawie zgodności wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie 
Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2016)863 final, dokument 
Rady nr 15149/16) oraz wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej (COM(2016)861 final, dokument Rady nr 
15135/16) z zasadą pomocniczości i proporcjonalności niemiecki Bundestag stanowi, co 
następuje:

1. Bundestag wyraża zadowolenie, że w postaci pakietu legislacyjnego w ramach 
inicjatywy „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” Komisja Europejska 
przedstawiła szczegółową koncepcję przekształcenia europejskich ram w zakresie polityki 
energetycznej i tym samym lepszego dostosowania ich do wyzwań związanych z 
transformacją sektora energetycznego w Niemczech.

2. Bundestag z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy sens rozporządzenia w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, polegający na wzmocnieniu tego rynku w 
Europie oraz przygotowaniu go na potrzeby coraz większego udziału w nim energii ze 
źródeł odnawialnych. Bundestag jest zdania, że zwłaszcza dobrze ze sobą połączone, 
powiązane, wypłacalne i elastyczniejsze rynki mają decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o 
wykorzystanie efektów synergii na rynku wewnętrznym z korzyścią dla większej 
konkurencji i innowacyjności, zagwarantowania w sposób skuteczny i niezawodny 
bezpieczeństwa energetycznego oraz dla sprawniejszej integracji energii ze źródeł 
odnawialnych.

3. Bundestag jest ponadto zdania, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki sprawdziła się jako gremium koordynacyjne i doradcze krajowych organów 
regulacji energetyki.

4. Bundestag stoi jednak na stanowisku, że następujące regulacje zawarte w 
rozporządzeniu w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej i w rozporządzeniu w 
sprawie Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki są niezgodne z zasadą 
pomocniczości i zasadą proporcjonalności:

a) nowe uprawnienie Komisji do podejmowania decyzji w sprawie kształtu obszaru 
rynkowego w granicach danego kraju (art. 13 ust. 4–5, str. 2; ust. 6);

b) liczne ogólne przesunięcia całych obszarów tematycznych do aktów delegowanych (art. 
55 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 56 ust. 1 i 4, art. 57 i art. 59 ust. 11 
rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej);

c) utworzenie regionalnych centrów operacyjnych (art. 32–34 rozporządzenia w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej);

d) rozszerzenie kompetencji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki w 
zakresie podejmowania decyzji oraz przekazanie jej większej odpowiedzialności (art. 6 
ust. 8, art. 7, art. 8 ust. 2 i art. 14 rozporządzenia w sprawie Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki);
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e) zmiana procedury głosowania w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(art. 19, 23 i 25 rozporządzenia w sprawie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki).

5. Bundestag zastrzega sobie prawo do wyrażenia odrębnej opinii w odniesieniu do innych 
aspektów zaproponowanego pakietu legislacyjnego dotyczącego inicjatywy „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”.

6. Niemiecki Bundestag zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej 
decyzji Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 
oraz o zawiadomienie o tym parlamentów państw członkowskich.

II. Uzasadnienie

1. Kształt obszaru rynkowego

W art. 13 wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej przewiduje się nową procedurę określającą sposób decydowania 
o kształcie obszarów rynkowych w UE. Zgodnie z tym wnioskiem prawo decydowania o 
kształcie obszarów rynkowych w granicach jednego państwa członkowskiego 
przysługiwałoby wyłącznie Komisji Europejskiej. Dotychczas kwestia ta wymagała 
jednogłośnej decyzji państw członkowskich.

Zdaniem Bundestagu przekazanie Komisji Europejskiej uprawnień decyzyjnych w tej 
kwestii narusza zasadę pomocniczości.

Aby wniosek ustawodawczy dotyczący zakresu przedmiotowego niewchodzącego w 
obszar wyłącznych kompetencji UE był zgodny z zasadą pomocniczości ustanowioną na 
mocy art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), Komisja Europejska musi 
uzasadnić, dlaczego cele, których realizacji ma służyć wniosek ustawodawczy, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający na szczeblu państw członkowskich i ze względu 
na ich rozmiary lub skutki należy dążyć do ich osiągnięcia na szczeblu Unii.

Komisja nie była w stanie dowieść zasadności swojego działania. W kwestii kształtu 
obszaru rynkowego chodzi ostatecznie o to, czy w granicach jednego państwa 
członkowskiego powinny obowiązywać jednolite ceny hurtowe za energię elektryczną. 
Jest to kwestia gospodarczej i społecznej jedności państwa członkowskiego, w związku z 
którą dane państwo członkowskie musi mieć możliwość samodzielnego podejmowania 
decyzji.

2. Akty delegowane

We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej w wielu miejscach (zwłaszcza w art. 55, a także w art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, 
art. 56 ust. 1, art. 57 ust. 1 i art. 59 ust. 11) przewiduje się przesunięcie pewnych obszarów 
tematycznych do aktów prawnych niższego rzędu. Zgodnie z art. 290 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) mają one być przyjmowane przez Komisję 
Europejską jako akty delegowane.

Komisja nie uzasadniła, dlaczego wszystkie zagadnienia znajdujące się w tym nader 
obszernym wykazie muszą podlegać regulacjom na szczeblu UE. Zdaniem Bundestagu 
dotyczy to również kwestii, które dają się lepiej uregulować na szczeblu krajowym, gdyż 
wiążą się z lokalną specyfiką danego obszaru.

Szczególnie krytycznie Bundestag postrzega fakt, że do aktów prawnych niższego rzędu 
przesuwa się nie tylko pojedyncze specjalne kwestie techniczne, ale ogólnie całe obszary 
tematyczne. Zgodnie z art. 290 TFUE akty delegowane przewidziano jedynie na potrzeby 
kwestii innych niż istotne. Bundestag wyraża opinię, że obszary tematyczne wymienione w 
art. 55 wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej nie obejmują bynajmniej wyłącznie takich kwestii, które w 
rozumieniu przepisów nie są istotne. Przyjęte już wyjątkowo obszerne kodeksy sieci 
utwierdzają Bundestag w przekonaniu, że jego obawy są uzasadnione. Nie należy przy tym 
zapominać, że państwa członkowskie nie mają już prawie wpływu na akty delegowane. 
Akt delegowany można w całości odrzucić jedynie większością kwalifikowaną w Radzie 
Unii Europejskiej. Z powodu ogólnego przesunięcia całych obszarów tematycznych do 
aktów delegowanych nie ma już w zasadzie pewności co do tego, że konkretne propozycje 
Komisji Europejskiej będą zgodne z zasadą pomocniczości.

Bundestag uważa ponadto, że ogólne przesunięcie całych obszarów tematycznych do 
aktów delegowanych jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności. Choć konkretne regulacje 
w obszarach tematycznych wymienionych w art. 55 wniosku dotyczącego przekształcenia 
rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej można rzeczywiście 
skuteczniej wprowadzić na szczeblu UE, to jednak istotne decyzje polityczne o 
zasadniczym znaczeniu w każdym wypadku należy podejmować w ramach zwykłych 
procedur parlamentarnych przewidzianych w traktatach UE. Bundestag pragnie w związku 
z tym zauważyć, że już w obowiązujących kodeksach sieci uwzględniono liczne kwestie 
istotne pod względem politycznym.

3. Regionalne centra operacyjne

Artykuł 32 wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie rynku energii 
elektrycznej przewiduje utworzenie nowych regionalnych centrów operacyjnych mających 
stanowić połączenie krajowych operatorów systemu przesyłowego. Operatorzy systemu 
przesyłowego już dziś współpracują w ramach tzw. regionalnych centrów koordynacji 
operatorów systemów energii elektrycznej (CORESO). Centra te nie posiadają jednak 
kompetencji w zakresie podejmowania decyzji. Wniosek Komisji przewiduje natomiast, że 
owe regionalne centra koordynacji miałyby teraz otrzymać własne kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji mających znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego.

Komisja nie wyjaśniła w sposób wyczerpujący, dlaczego konieczne jest przekazanie 
uprawnień do podejmowania decyzji i z jakiego powodu celu przyświecającego Komisji 
Europejskiej nie można osiągnąć w ramach istniejącej regionalnej współpracy operatorów 
systemu przesyłowego za pośrednictwem regionalnych centrów koordynacji. Dobrowolna 
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współpraca operatorów systemu przesyłowego sprawdziła się również w krytycznych 
sytuacjach dotyczących sieci. Zdaniem Bundestagu wymienione przez Komisję korzyści, 
jakie miałoby przynieść przekazanie uprawnień do podejmowania decyzji, są wątpliwe, 
zwłaszcza że oznaczałoby to również spadek innowacyjności wynikający z koncentracji 
zadań w ramach struktur centralnych. Bundestag dostrzega ponadto trudności związane z 
rozgraniczeniem zakresów kompetencji oraz niejasności w kwestii ostatecznej 
odpowiedzialności i odpowiedzialności w poważnych sytuacjach. Niejasności te mogłyby 
mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu. Poszczególne państwa 
członkowskie w dalszym ciągu powinny mieć możliwość samodzielnego zajmowania się 
najważniejszymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego.

4. Przekształcenie rozporządzenia w sprawie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki

Celem przedstawionego przez Komisję Europejską wniosku w sprawie rozporządzenia jest 
rozszerzenie zakresu kompetencji przedmiotowej agencji. Zadaniem agencji utworzonej w 
2009 r. na podstawie rozporządzenia (WE) 713/2009 jest wypełnianie na szczeblu UE 
zadań regulacyjnych wykonywanych przez państwa członkowskie oraz w razie potrzeby 
koordynacja działań odpowiednich organów. Agencja:

– wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów systemu przesyłowego, organów 
regulacyjnych lub organów UE;

– podejmuje indywidualne decyzje w specyficznych przypadkach wymienionych w 
rozporządzeniu;

– przedstawia Komisji Europejskiej niewiążące ramowe wytyczne zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii elektrycznej oraz art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia w wielu miejscach przewiduje się rozszerzenie 
kompetencji i zmianę procedur głosowania w agencji.

Zdaniem Bundestagu niektóre postanowienia zawarte we wniosku naruszają zasadę 
pomocniczości i proporcjonalności w rozumieniu art. 6 protokołu nr 2 do traktatu 
lizbońskiego.

a) Dotyczy to po pierwsze rozszerzenia zakresu kompetencji przyznanych agencji:

• Z zastrzeżeniem pewnych warunków agencja miałaby w przyszłości otrzymać 
uprawnienia w zakresie ostatecznej odpowiedzialności za wszystkie kwestie regulacyjne 
mające znaczenie transgraniczne, które są właściwością krajowych organów 
regulacyjnych. Skorzystanie przez agencję z owych uprawnień w zakresie ostatecznej 
odpowiedzialności miałoby być możliwe nie tylko na wspólny wniosek właściwych 
krajowych organów regulacyjnych. Wystarczającym powodem byłaby sytuacja, w której 
dwa krajowe organy regulacyjne nie mogą dojść do porozumienia w odniesieniu do 
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dowolnej kwestii w stosunkowo krótkim terminie sześciu (lub maksymalnie dwunastu) 
miesięcy. Dotychczas zasada taka obowiązywała jedynie w przypadku kwestii 
dotyczących infrastruktury transgranicznej (art. 6 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
713/2009).

Pojęcie „mający znaczenie transgraniczne” jest pojęciem nieokreślonym. W obrębie rynku 
wewnętrznego potencjalnie każdy stan faktyczny mógłby zostać potraktowany jako mający 
znaczenie transgraniczne. Wystarczy, że jeden krajowy organ regulacyjny oceni dane 
okoliczności jako mające znaczenie transgraniczne i nie będzie mógł dojść do 
porozumienia z krajowym organem regulacyjnym w kraju sąsiadującym. W rezultacie 
istnieje niebezpieczeństwo, że wszystkie kwestie regulacyjne będą przekazywane agencji.

• We wniosku przewidziano ponadto możliwość przekazania agencji przez Komisję 
Europejską dalszych zadań, z którymi mogą się wiązać uprawnienia do podejmowania 
decyzji (art. 14). Do tej pory można było przekazywać jedynie zadania, z którymi nie 
wiązały się uprawnienia do podejmowania decyzji. Jednak decydowanie o tym, jakie 
uprawnienia do podejmowania decyzji powinna posiadać Komisja, a jakie agencja, jest 
wyłącznym zadaniem prawodawcy Unii, a więc Rady i Parlamentu Europejskiego.

• Wniosek prowadzi do wzmocnienia roli agencji przy podejmowaniu decyzji 
przewidzianych w ramach aktów delegowanych w postaci kodeksów sieci (art. 5 ust. 2). W 
przypadkach, w których w oparciu o kodeksy sieci zadanie konkretyzacji lub opracowania 
danej metody przekazuje się krajowym organom regulacyjnym, organy te mogły 
dotychczas wspólnie opracować wniosek i następnie jednogłośnie go przyjąć. W 
przypadku jednogłośności wniosku takiego nie przedkładano agencji celem podjęcia 
decyzji. Stosownie do wniosku w sprawie rozporządzenia agencja powinna teraz uzyskać 
prawo przeanalizowania i dostosowania opracowanego już wniosku. Zmieniony wniosek 
musi następnie zostać przyjęty zwykłą większością głosów przez radę organów 
regulacyjnych.

• Agencja ma decydować o wielkości regionalnych centrów operacyjnych (art. 8 
ust. 2).

• Zmianie ma również ulec proces podejmowania decyzji w kwestiach o charakterze 
regionalnym (art. 7). Zainteresowane krajowe organy regulacyjne nie mogłyby już 
samodzielnie decydować w kwestiach o charakterze regionalnym, lecz jedynie 
przekazywać zalecenia radzie organów regulacyjnych. Również w tym przypadku agencja 
uzyskuje prawo wprowadzania zmian do wniosków.

Rozszerzenie uprawnień agencji w zakresie odpowiedzialności ostatecznej stanowi 
naruszenie zasady pomocniczości. Komisja Europejska nie uzasadniła w swoim wniosku 
konieczności tak daleko idącej ingerencji w niezależność krajowych organów 
regulacyjnych, aby nie dopuścić do powstawania barier na wewnętrznym rynku energii 
elektrycznej z powodu rozbieżności decyzji.

Niesprecyzowane przekazanie zadań Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki w ramach właściwości ogólnej związanej z domniemaniem kompetencji w 
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zakresie wszystkich kwestii mogących mieć znaczenie transgraniczne lub w ramach 
późniejszego powierzenia agencji przez Komisję zadań istotnych w procesie 
podejmowania decyzji (art. 14) wiąże się ponadto z niebezpieczeństwem powierzenia 
agencji również takich kompetencji, które nie dotyczą kwestii transgranicznych lub 
dotyczą ich tylko w niewielkim stopniu.

Oprócz tego przekazywanie agencji dalszych uprawnień narusza zasadę proporcjonalności, 
gdyż zdecydowanie wykracza ono poza działania konieczne do osiągnięcia przez Komisję 
Europejską założonego przez nią celu, a także trwale osłabia niezależność krajowych 
organów regulacyjnych, w perspektywie długoterminowej jest niekorzystne z punktu 
widzenia współpracy tych organów w ramach konstruktywnego procesu podejmowania 
decyzji w łonie agencji oraz poważnie utrudnia akceptację podjętych decyzji.

Komisja Europejska nie uzasadniła również, dlaczego Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki musi decydować o wielkości regionalnych centrów operacyjnych. 
Wątpliwości Bundestagu dotyczące utworzenia regionalnych centrów operacyjnych 
potęgują się w miarę powiększania tych centrów. Trudno zrozumieć, dlaczego podjęcie tej 
decyzji na szczeblu UE miałoby tu być lepszym rozwiązaniem.

b) Wątpliwości związane z zasadą pomocniczości i proporcjonalności dotyczą ponadto 
zmiany procedur w zakresie podejmowania decyzji przez agencję:

• Przewiduje się m.in., że w przyszłości decyzje zarządu i rady organów 
regulacyjnych będą podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym ma 
obowiązywać prosta zasada ważenia głosów, zgodnie z którą każdemu krajowi 
przysługiwałby jeden głos (art. 19 i 23). Do tej pory wymagana była większość dwóch 
trzecich obecnych członków.

Dotychczasowy wymóg dotyczący większości dwóch trzecich głosów w tych gremiach 
gwarantuje przestrzeganie zasady pomocniczości w odniesieniu do wszystkich działań 
agencji i stanowi dodatkową gwarancję niezależności krajowych organów regulacji 
energetyki. Zgodnie z art. 16 ust. 4 TUE należałoby zatem zastanowić się nad możliwością 
wprowadzenia w radzie organów regulacyjnych agencji większości kwalifikowanej, czyli 
podwójnej większości.

• Wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje też, że dyrektor Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki będzie mógł w przyszłości samodzielnie 
sporządzać ekspertyzy, opracowywać zalecenia i przygotowywać decyzje bez 
konieczności angażowania w tym celu zainteresowanych krajowych organów 
regulacyjnych (art. 25).

Komisja Europejska nie uzasadniła w sposób przekonujący, dlaczego obowiązujące 
regulacje, zgodnie z którymi krajowe organy regulacyjne wykonywały to zadanie w 
ramach wzajemnej współpracy, są niewystarczające.
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