
NP\1129064PL.docx PE606.279v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Prawna

23.6.2017

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji 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.

Senat Francji przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego rozporządzenia.

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

Uchwała europejska zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie zgodności z zasadą 
pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej (wersja przekształcona), oznaczonego numerem COM(2016)861 final i będącego 
częścią pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

Uchwałą Senatu, podjętą zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto 
sporządzoną przez Komisję Spraw Gospodarczych uchwałę o następującym brzmieniu:

Zob. numery: Senat 548 (2016–2017).

Opublikowany w języku angielskim dnia 30 listopada 2016 r., a następnie w języku 
francuskim dnia 23 lutego 2017 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja 
przekształcona), oznaczony numerem COM(2016)861 final, jest częścią pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”.

Zamiarem jego autorów jest ułatwienie zbliżenia metod kształtowania taryf przesyłu i 
dystrybucji energii elektrycznej. Zawiera on zasady i procedurę skoordynowanej oceny 
wystarczalności zasobów w stosunku do popytu. Wniosek dokonuje również zmiany zadań i 
funkcji europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej –
zwyczajowo określanej angielskim skrótem ENTSO-E – stworzonej w 2009 r. na mocy 
trzeciego pakietu energetycznego.

Uwzględniając art. 88–6 Konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– ustanowienie wspólnych dla państw członkowskich przepisów regulujących rynek energii 
elektrycznej jest spójne z ideą unii energetycznej, którą Senat popiera;

– jednak skoro energetyka wchodzi w zakres kompetencji dzielonych, należy ograniczyć 
działanie Unii do celów, których nie można osiągnąć w wystarczającym stopniu przez 
działania państw członkowskich, natomiast można je osiągnąć lepiej na poziomie Unii;

1. co do regionalnych centrów operacyjnych:

– art. 32 wniosku dotyczącego rozporządzenia COM(2016)861 zmierza do stworzenia 
„regionalnych centrów operacyjnych” obejmujących kilka państw członkowskich według 
podziału dokonanego przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER);

– art. 38 tego wniosku zezwala każdemu z centrów na kierowanie do operatorów systemów 
przesyłowych wiążących decyzji w czterech podstawowych dla bezpieczeństwa dostaw 
dziedzinach: skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych, skoordynowana 
analiza bezpieczeństwa, określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym, 
wyliczanie maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby 
udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach zdolności wytwórczych;
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– w tych czterech dziedzinach, jako sferach związanych z bezpieczeństwem dostaw, można 
oczywiście rozwijać dobrowolną, daleko idącą współpracę, lecz suwerenność państw 
członkowskich w tym obszarze jest sprzeczna z przekazaniem kompetencji krajowych 
strukturze zwanej regionalną;

2. co do zawierania umów o dostawę zdolności wytwórczych w tym samym okresie realizacji:

– art. 21 wniosku dotyczącego rozporządzenia umożliwia jednoczesny udział dostawców 
zdolności wytwórczych „w więcej niż jednym mechanizmie w tym samym okresie 
realizacji”;

– przepis ten stanowiłby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw, gdyby rzadkość 
dostaw wystąpiła jednocześnie w co najmniej dwóch strefach objętych umowami o 
dostawę zdolności wytwórczych, gdyż jedyną sankcją przewidzianą dla dostawcy, który 
nie wywiązuje się z umowy, jest zapłata odszkodowania;

– art. 21 w obecnym brzmieniu uniemożliwia zatem państwom członkowskim prowadzenie 
polityki zawierania umów zapewniającej bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w 
razie niedostatecznej podaży w stosunku do popytu.

Z tych dwóch powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący rozporządzenia COM(2016)861 
final jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

Uchwała przyjęta przez Senat w dniu 16 maja 2017 r.

Przewodniczący

Podpisano: Gérard LARCHER
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