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UZASADNIONA OPINIA
PARLAMENTU NARODOWEGO
W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Deputowanych Rumunii 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.

Rumuńska Izba Deputowanych przekazała załączoną uzasadnioną opinię na temat 
wspomnianego wyżej wniosku dotyczącego rozporządzenia.

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

Na mocy postanowień art. 67 i 148 znowelizowanej konstytucji Rumunii, ustawy nr 373/2013 
dotyczącej współpracy między Parlamentem i Rządem w dziedzinie spraw europejskich oraz 
art. 160–185 Regulaminu Izby Deputowanych, zatwierdzonego decyzją Izby Deputowanych 
nr 8/1994, ponownie opublikowanego z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami,

Izba Deputowanych przyjmuje niniejszą uchwałę.

Artykuł – Po rozpatrzeniu uzasadnionej opinii nr 4c – 19/370 przyjętej przez Komisję do 
Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 3 maja 2017 r. Izba Deputowanych:

1. stwierdza, że spełnione zostały ustanowione w traktatach warunki, by wniosek stał się 
przedmiotem parlamentarnej kontroli stosowania zasady pomocniczości: posiada on charakter 
ustawodawczy, a jego przedmiot nie leży w wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2 TUE oraz odpowiednio art. 2 ust. 6 TFUE;

2. zwraca uwagę, że transgraniczne aspekty są oczywiste, co uzasadniałoby podjęcie działania 
na szczeblu Unii w dążeniu do osiągnięcia celów, gdyby zawarte we wniosku środki 
prawodawcze były zgodne z traktatami Unii;

3. uważa, że ustanowienie regionalnych centrów operacyjnych, o których mowa w art. 32 
wniosku, jako struktury decyzyjnej wspólnej dla przewoźników krajowych, nie wnosi 
wartości dodanej w porównaniu do obecnego mechanizmu współpracy pomiędzy podmiotami 
krajowymi, który nie przewiduje przekazania uprawnień decyzyjnych; mechanizm ten okazał 
się skuteczny w sytuacjach kryzysowych dotyczących dostaw energii, w związku z czym jego 
zmiana poprzez ustanowienie regionalnych centrów decyzyjnych nie wydaje się uzasadniona;

4. uważa, że nadanie regionalnym centrom operacyjnym prawa do wydawania wiążących 
przepisów jest niezgodne z obowiązkami państw członkowskich w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii, zaś podział odpowiedzialności między podmioty krajowe i 
regionalne powoduje ryzyko wystąpienia konfliktu przepisów, a także nieporozumień na 
szczeblu politycznym, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie krajowych systemów 
energii elektrycznej, przy czym ten nowy przepis nie przyniesie postępów w konwergencji 
zmierzającej do utworzenia jednolitego rynku energii;

5. podkreśla, że wprowadzenie „znaczenia transgranicznego” jako warunku wykonywania 
uprawnień decyzyjnych przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER) wiąże się z ryzykiem uznaniowego przeniesienia na stałe uprawnień regulacyjnych 
na szczebel krajowy, jako że wszelkie nieporozumienia między agencjami regulacyjnymi 
sąsiadujących ze sobą państw członkowskich mogłyby być przedstawiane przez nie jako 
problem o charakterze transgranicznym wchodzący w zakres ram regulacyjnych jednolitego 
rynku;

6. uważa, że wprowadzony we wniosku dotyczącym rozporządzenia obowiązek 
przedstawiania przez krajowe organy regulacyjne do zatwierdzenia Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) wniosków dotyczących współpracy regionalnej 
stanowi bezpośrednie naruszenie zasady pomocniczości;

7. zwraca się o wyjaśnienie metody określania obszarów rynkowych w celu poszanowania 
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uprawnień przyznanych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), 
ponieważ wniosek dotyczący rozporządzenia przenosi na szczebel Unii uprawnienia 
decyzyjne przysługujące dotychczas państwom członkowskim w odniesieniu do alokacji 
zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, mimo że decyzja ma 
charakter głównie techniczny, a ponadto daje Agencji prawo do zatwierdzania metodologii i 
założeń wykorzystywanych przy ponownej konfiguracji lub alternatywnej konfiguracji 
obszarów rynkowych, które to prawo powinno zostać uprzednio uzgodnione przez państwa 
członkowskie;

8. zwraca uwagę, że przyznane Komisji Europejskiej uprawnienie do ustanawiania również 
innych obowiązków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (art. 14 wniosku) 
obejmuje określanie dodatkowych uprawnień decyzyjnych, które to działanie wykracza poza 
rolę Komisji Europejskiej ustanowioną na mocy traktatów, gdyż zostało ono przypisane do 
wyłącznego zakresu uprawnień ustawodawczych państw członkowskich;

9. uważa, że przepisy przedstawione we wniosku są zbyt szczegółowe, a kategoriom 
dokumentów administracyjnych wprowadzonym tym rozporządzeniem, tj. decyzjom i 
zaleceniom „regionalnych centrów operacyjnych” i zezwoleniom wydawanym przez Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) może brakować skuteczności 
właściwej decyzjom podjętym przez organy regulacyjne państw członkowskich;

10. zwraca uwagę, że liberalizacja rynku energii i utrzymanie odstępstwa w odniesieniu do 
stosowania taryf regulowanych wyłącznie w celu walki z ubóstwem energetycznym i ochrony 
wrażliwych konsumentów będących gospodarstwami domowymi nie powinny mieć wpływu 
na prawo państw członkowskich do ochrony konsumentów i zapewnienia konkurencyjności 
podmiotów gospodarczych, których specyfika różni się w zależności od państwa 
członkowskiego;

11. zwraca uwagę na trudności w zapewnieniu spójności i koordynacji organów krajowych w 
ramach mechanizmu podejmowania decyzji wprowadzonego we wniosku; prowadzi on 
jedynie do stworzenia większej liczby centrów decyzyjnych stosujących różne podejścia 
analityczne i mechanizmy przekazywania uprawnień przewidujące swobodę decyzyjną lub 
nadmierne uprawnienia decyzyjne, do nadmiernego spektrum okoliczności i do wysokiego 
poziomu biurokracji, które to aspekty mają wpływ na uprawnienia decyzyjne państw 
członkowskich, choć nie prowadzą do uzyskania na szczeblu unijnym wartości dodanej 
działań proponowanych we wniosku;

12. jest zdania, że ponieważ wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje nieuzasadnione 
przekazanie organom Unii uprawnień w zakresie podejmowania decyzji, które, jak się 
wydaje, mogą być skuteczniej podejmowane na poziomie państw członkowskich, a także z 
uwagi na fakt, że osiągnięcie wyznaczonych w nim celów nie wnosi dostatecznej wartości 
dodanej, wniosek narusza zasadę pomocniczości, w związku z czym konieczne jest wydanie 
uzasadnionej opinii;

Niniejsza uchwała została przyjęta przez Izbę Deputowanych na posiedzeniu w dniu 9 maja 
2017 r., zgodnie z postanowieniami art. 76 ust. 2 znowelizowanej konstytucji Rumunii.

W imieniu Przewodniczącego Izby Deputowanych
Petru-Gabriel VLASE
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Bukareszt, 9 maja 2017 r.
Nr 36

Wydział Prawny,
Kierownik wydziału
Georgică Tobă


