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UZASADNIONA OPINIA
PARLAMENTU NARODOWEGO
W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu 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.

Senat Rumunii 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

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 maja 2017 r. Senat Rumunii rozpatrzył wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM (2016) 861 final), zgodnie z protokołem 
nr 1 załączonym do Traktatu z Lizbony, i uznał, że wniosek nie jest zgodny z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności.

1. Senat Rumunii stwierdził, że wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) nie jest 
zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

2. Senat Rumunii wyraża opinię, że:

a) inicjatywy zawarte w tzw. pakiecie zimowym dotyczącym czystej energii, w tym w 
przedmiotowym wniosku dotyczącym rozporządzenia, powinny prowadzić do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej, do zreformowania rynku energii 
elektrycznej, jak również do stworzenia zintegrowanego procesu zarządzania i monitorowania 
w dążeniu do osiągnięcia celów unii energetycznej;
b) restrukturyzacja ram rynkowych powinna odpowiadać zarówno specyficznym potrzebom 
konwencjonalnych źródeł energii, jak i nowych technologii, a także przyczynić się do 
efektywnego wykorzystywania potencjału połączeń wzajemnych.

3.Stwierdza, co następuje:

a) pakiet ustawodawczy należy opracować w ten sposób, by zawsze podążał za problematyką 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej, a także by zapobiec ewentualnemu stosowaniu 
odrębnego podejścia regionalnego lub tworzeniu ośrodków władzy na szczeblu regionalnym, 
tak by nie zastąpić kwestii związanych z jednolitym rynkiem problematyką regionalizacji;
reforma musi stale uwzględniać koszty wynikające z transformacji i zdolność państw 
członkowskich do poniesienia tych kosztów w zakresie przystępności i konkurencyjności;
b) kolejny istotny aspekt wniosku dotyczy wykluczenia z mechanizmów zdolności 
wytwórczych źródeł zdolności wytwórczych emitujących więcej niż 550 g CO2/kWh, co 
wymaga dalszej analizy, głównie z myślą o kwestiach adekwatności i bezpieczeństwa 
energetycznego;
wprowadzenie limitu 550 g CO2/kWh w odniesieniu do zdolności wytwórczej prowadzić 
będzie do wyeliminowania tylko jednej technologii w ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych – produkcji energii węglowej;
zamysł opracowania wspólnej dla wszystkich państw członkowskich metodologii obliczania 
wystarczalności jest zrównoważony, lecz najpierw należy przeprowadzić ocenę 
wystarczalności na szczeblu krajowym, a następnie na szczeblu regionalnym;
ocena wystarczalności przeprowadzona na szczeblu europejskim może być uzupełnieniem 
krajowych analiz, ale nie może ich zastąpić;
mechanizmy zdolności wytwórczych powinny być oceniane w pierwszej kolejności na 
szczeblu krajowym, a następnie regionalnym, w celu przeciwdziałania problemowi braku 
przewidywalności odnawialnych źródeł energii, w oczekiwaniu na opracowanie efektywnych 
i dostępnych zdolności magazynowania;
c) następny aspekt dotyczy liberalizacji rynku energii elektrycznej i utrzymania odstępstw w 
odniesieniu do stosowania taryf regulowanych wyłącznie w celu zwalczania ubóstwa 
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energetycznego i ochrony wrażliwych konsumentów będących gospodarstwami domowymi;
każde państwo członkowskie powinno mieć prawo do ochrony konsumentów wrażliwych i do 
zapewnienia konkurencyjności podmiotów gospodarczych, co należy wyraźnie wskazać w 
pakiecie ustawodawczym;
do każdego z państw członkowskich należy określenie poziomu wrażliwości i sposobu, w jaki 
zapewni ochronę takim konsumentom;
poziom wrażliwości różni się w zależności od państwa, podobnie jak różnią się środki 
niezbędne do ochrony konsumentów wrażliwych;
w myśl zasady pomocniczości ważne jest, by w ramach zwalczania ubóstwa energetycznego 
decyzje o sposobie ustalania, kto jest konsumentem wrażliwym, oraz o środkach, jakie mogą 
zostać podjęte na szczeblu krajowym, a także o utrzymaniu odstępstwa w odniesieniu do 
stosowania taryf regulowanych, pozostawały w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich;
d) kwestia utworzenia regionalnych centrów operacyjnych wymaga pogłębionej analizy 
dotyczącej kwestii przeniesienia kompetencji ze szczebla krajowego (operatorzy systemu 
przesyłowego – OSP) na szczebel regionalny (regionalne centra operacyjne – RCO);
przyznanie wiążących uprawnień RCO jest niezgodne ze zobowiązaniami państw 
członkowskich do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zaś podział obowiązków między 
krajowych OSP a struktury regionalne wywarłby wpływ na funkcjonowanie krajowego 
systemu energii elektrycznej.

w imieniu Przewodniczącego Senatu
Iulian-Claudiu MANDA
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