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Komisja Prawna 
 

27.4.2017 r. 

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Rumunii w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję 

ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 

 (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 



 

PE603.002v01-00 2/5 NP\1123237PL.docx 

PL 

ZAŁĄCZNIK 

Parlament Rumunii 

Senat 

Bukareszt, 4 kwietnia 2017 r.  

 

UZASADNIONA OPINIA 

 

w sprawie wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja 

przekształcona) 

COM(2016)0863  

 

Senat Rumunii dokonał oceny wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki (wersja przekształcona) – COM(2016)0863 zgodnie z Protokołem nr 2 do 

Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską, podpisanym w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. 

 

Uwzględniając sprawozdanie Komisji do Spraw Europejskich z dnia 30.3.2017 r., Senat na 

posiedzeniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 2017 r.: 

I. Stwierdza, że przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia jest niezgodny z 

zasadami pomocniczości i proporcjonalności; 

II. Uważa, co następuje: 

 

1. Inicjatywy w ramach pakietu zimowego dotyczącego czystej energii powinny 

zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej za sprawą reformy rynku 

energii elektrycznej, jak również powinny stworzyć zintegrowany proces zarządzania i 

monitorowania w celu zapewnienia, by działania w dziedzinie energii pomagały w realizacji 

celów unii energetycznej. 

2. W związku z powyższym popieramy większe zaangażowanie ACER w rozwój rynku 

wewnętrznego oraz szybsze przekształcenie misji polegającej na monitorowaniu i doradztwie 

w działalność skoncentrowaną na większym uczestnictwie w procesie regulacyjnym. 

3. Wdrożenie przepisów trzeciego pakietu energetycznego, harmonizacja ram prawnych, 

zwiększenie połączeń międzysystemowych i lepsze dopasowanie rynków energii oraz 

rozszerzenie konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami to podstawowe elementy 

warunkujące urzeczywistnienie wewnętrznego rynku energii oraz zapewnienie skutecznego i 

przejrzystego funkcjonowania jego mechanizmów. 

4. Szczególnie należy zadbać o to, by uniknąć nadmiernie rygorystycznego wdrażania 

prawodawstwa, zwiększania liczby przepisów administracyjnych oraz uczynienia ACER 

ogólnoeuropejskim organem regulacyjnym, czyli przyznania ACER również uprawnień do 

wydawania zaleceń z własnej inicjatywy, jak określono w art. 6 ust. 2. W związku z celami 

ustanowionymi w odniesieniu do utworzenia ACER oraz trudnościami i problemami, z jakimi 

zmagała się i nadal zmaga ta instytucja (zwłaszcza w zakresie nadzoru nad hurtowymi 

rynkami energii), organ finansowy nie może sprostać wpływającym do niego urzędowym 

wnioskom o zapewnienie koniecznych zasobów ludzkich i środków finansowych. 
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5. Jeśli chodzi o koordynację zadań regionalnych w ramach Agencji i zadań związanych z 

regionalnymi centrami operacyjnymi (artykuły 7 i 8), jak również inne przepisy 

administracyjne, zidentyfikowano szereg elementów, które należy wyjaśnić: 

a. konieczność zachowania równowagi między aspektami krajowymi, regionalnymi i 

europejskimi oraz przestrzegania zasady pomocniczości; 

b. heterogeniczność niektórych krajowych rynków energii, która jest cały czas widoczna 

i która znajduje również odzwierciedlenie w uchybieniach regulacyjnych lub w 

konkretnym podejściu krajowym; 

c. regionalny wymiar rynku wewnętrznego postrzegany jako pośredni etap w 

urzeczywistnieniu europejskiej integracji rynków energii – co może prowadzić do 

podziałów regionalnych, wyizolowanego podejścia regionalnego, a nawet do 

utworzenia regionalnych ośrodków władzy, co jest sprzeczne z celami rynku 

wewnętrznego UE; 

d. konieczność doprecyzowania regionalnych procedur współpracy oraz roli i zakresu 

obowiązków organów krajowych, ACER i rady organów regulacyjnych; 

e. opracowanie nowych przepisów administracyjnych, planów wdrażania oraz 

monitorowania, środków oceny i sprawozdawczości, w sprzeczności z obecnym 

podejściem do zarządzania unią energetyczną, ukierunkowanym na racjonalizację i 

planowanie wymogów w zakresie sprawozdawczości i monitorowania; 

f. trudności z zapewnieniem spójności i koordynacji kilku ośrodków decyzyjnych o 

różnych interesach regionalnych; 

g. stworzenie dodatkowych mechanizmów analizy i podejmowania decyzji, które mogą 

zwiększyć biurokrację i zakłócić przepływ danych i informacji między państwami 

członkowskimi, co ma wpływ na bezpieczeństwo dostaw i monitorowanie rynku; 

h. czas rotacji organów regulacyjnych odpowiedzialnych za koordynację podgrup 

regionalnych – warto rozważyć skrócenie tego czasu z dwóch lat do jednego roku, 

upodabniając go do czasu sprawowania prezydencji w Radzie UE (aby dać szansę 

wszystkim organom regulacyjnym i uniknąć ewentualnych nadużyć wskutek 

dłuższego okresu koordynacji); 

i. działania dotyczące regulacji oraz decyzje podejmowane przez dyrektora ACER i radę 

organów regulacyjnych opierają się na grupach roboczych, specjalnie utworzonych do 

wyznaczania kierunku działań i składających się z przedstawicieli organów 

regulacyjnych oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Aby wspierać 

prawidłowy proces podejmowania decyzji, wszyscy członkowie grup powinni działać 

niezależnie od wszelkich interesów; 

j. w przypadku braku zadowalającego i bezpiecznego budżetu dobrowolne wpłaty 

niektórych państw członkowskich lub organów regulacyjnych mogą mieć negatywny 

wpływ na reprezentację, a nawet na podejmowanie decyzji. 

6. Utworzenie regionalnych centrów operacyjnych (RCO) monitorowanych w wymiarze 

ponadnarodowym przez ACER może negatywnie wpływać na proces harmonizacji, skutkując 

nową formą podziału na szczeblu regionalnym za sprawą umożliwienia niektórym państwom 

lub organom narzucania środków i decyzji ze szkodą dla tych, którzy mają znikome 

uprawnienia decyzyjne lub regulacyjne. Co więcej, podejście regionalne doprowadzi do 

zakłóceń w przepływie danych i informacji między państwami członkowskimi, gdy będzie 

chodziło o skorygowanie nieskutecznych mechanizmów rynkowych (wskutek regionalnej 

organizacji rynku kwestie będące przedmiotem zainteresowania określonego regionu nie będą 

znane członkom innego regionu, co może skutkować zbytecznym monitorowaniem i 

wdrażaniem oraz uchybieniami w tym zakresie). Pakiet legislacyjny powinien zostać 
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opracowany tak, aby trwale uwzględniał kwestie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. 

Regionalizacja powinna być jedynie etapem przejściowym na drodze do rynku wewnętrznego 

i najlepiej, żeby trwała możliwie najkrócej. 

7. Utworzenie regionalnych centrów operacyjnych to ważny krok i wymaga dogłębnej 

analizy kwestii dotyczących przeniesienia uprawnień ze szczebla krajowego [OSP 

(operatorzy systemu przesyłowego)] na regionalny, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa. 

Według wniosku dotyczącego pakietu legislacyjnego przyznanie wiążących uprawnień 

regionalnym centrom operacyjnym pozostaje w sprzeczności z obowiązkami państw 

członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Podział obowiązków między krajowych 

operatorów systemu przesyłowego i strukturę regionalną niesie ze sobą ryzyko prawne, a 

nawet polityczne, wpływające na efektywność funkcjonowania krajowego systemu energii 

elektrycznej. Decyzji w sprawach technicznych nie mogą podejmować dwa różne podmioty w 

odniesieniu do różnych horyzontów czasowych lub przez wyodrębnianie zestawu elementów i 

procesów. Krajowy system energetyczny funkcjonuje w sposób zintegrowany i operatora 

systemu przesyłowego, który odpowiada za bezpieczne i stabilne funkcjonowanie krajowego 

systemu energetycznego, nie można pozbawiać prawa do podejmowania decyzji służących 

realizacji tego celu. Potencjalne przekazanie standardowych usług i zadań regionalnym 

centrom operacyjnym wymaga lepszej oceny i musi być realizowane przez operatorów 

systemów przesyłowych – oni najlepiej znają całą strukturę i słabe strony swoich własnych 

systemów oraz posiadają bogate doświadczenie w koordynowaniu działań na skalę 

regionalną. Jeśli chodzi o art. 9 („Zadania Agencji w odniesieniu do wyznaczonych 

operatorów rynku energii elektrycznej”) i art. 10 („Zadania Agencji dotyczące 

wystarczalności mocy wytwórczych i gotowości na wypadek zagrożeń”), uważamy, że 

uprawnienia do regulowania i wydawania obowiązujących decyzji w stosunku do 

wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej należy nadać krajowym organom 

regulacyjnym, ponieważ to one dokonują certyfikacji wyznaczonych operatorów rynku 

energii elektrycznej i ich powołują. Wprowadzenie koordynacji w ramach ACER w 

odniesieniu do problemów takich jak ocena wystarczalności zdolności wytwórczych będzie 

wymagało znacznego wysiłku od Agencji, która już teraz zmaga się z brakiem zasobów 

ludzkich i środków finansowych. Brak zasobów może zaszkodzić temu procesowi. Agencja 

europejska musi interweniować w rozwiązywanie problemów w wymiarze transgranicznym, 

ale mając na uwadze szczególne cechy każdego systemu krajowego, nie sposób zastosować 

wobec nich podejścia regionalnego czy ogólnoeuropejskiego, nawet jeżeli mogą one wpływać 

na funkcjonowanie systemów w krajach sąsiadujących. Ograniczenie zasięgu regulacji na 

korzyść skoordynowanego działania może przynieść korzyści dla konsumentów, jeżeli 

sfinalizowana zostanie harmonizacja oraz funkcjonowanie systemów. 

8. Przyznanie ACER większych uprawnień nie uprości rozwiązywania problemów 

związanych z szybszą integracją łączenia rynków dnia bieżącego, łączenia rynków dnia 

następnego czy procesów bilansowania, ponieważ te kwestie zależą od poziomu integracji 

każdego państwa członkowskiego, od cech technicznych i funkcjonalnych sieci i systemów 

operacyjnych, jak również od stopnia dojrzałości rynków i operatorów tych rynków. Jeśli 

chodzi o art. 19 ust. 5 i art. 23 ust. 1dotyczące zmiany procesu podejmowania decyzji w 

zarządzie, rada organów regulacyjnych i struktury regionalne, stanowiąc zwykłą większością 

dwóch trzecich głosów, zgłosiły rozbieżne stanowiska; zmiana ta może zakłócić równowagę 

decyzyjną stworzoną w ramach ACER oraz istnieje niebezpieczeństwo centralizacji 

uprawnień decyzyjnych i ograniczenia roli rady organów regulacyjnych. W przypadku gdy 

wymagane jest zaangażowanie rady organów regulacyjnych, ACER powinna wydawać 

opinie, zalecenia i decyzje wyłącznie na podstawie większości dwóch trzecich głosów. 
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Zmiana procesu podejmowania decyzji w zarządzie osłabia też cel nowych zmian 

ustawodawczych, czyli zwiększenie roli i odpowiedniego zaangażowania ACER w proces 

regulacyjny (takim przykładem byłaby rola przypisana radzie organów regulacyjnych na 

mocy art. 5 ust. 2dotyczącego zatwierdzania warunków i metod wdrażania kodeksów sieci i 

wytycznych). Co więcej, zmiany proponowane na podstawie art. 5 ust. 2 – czyli: „Przed 

zatwierdzeniem warunków lub metod Agencja dokonuje ich weryfikacji i w razie potrzeby 

wprowadza w nich zmiany, aby zapewnić ich zgodność z celem danego kodeksu sieci lub 

wytycznych dotyczących sieci”, mogą nie wchodzić w zakres ram prawnych i zadań Agencji, 

zwłaszcza w przypadku rady organów regulacyjnych, która przyjmuje decyzje zwykłą 

większością głosów. 

III. Zaznacza, że w świetle metody mianowania członków rady organów regulacyjnych 

zwiększenie roli tego organu wpływa na cały proces decyzyjny oraz zakłóca istniejącą 

równowagę wśród organów decyzyjnych ACER. 

w imieniu Przewodniczącego Senatu 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


