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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Austriacki Bundesrat 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.
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ZAŁĄCZNIK

E21/SB-BR/2017

UZASADNIONA OPINIA

Komisji ds. UE Bundesratu z dnia 9 maja 2017 r. na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej 
konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności

COM(2016) 864 final

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie 
dla EOG)

A. Uzasadniona opinia

Przedmiotowy wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

W obszarze unijnej polityki energetycznej istnieje jeden główny priorytet, którym jest 
zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet dotyczący unii energetycznej. Komisja 
Europejska przedstawiła ten pakiet na przełomie lat 2016/2017. Obejmuje on zbiór środków 
dotyczących takich kwestii jak efektywność energetyczna, rozwój i integracja energii ze 
źródeł odnawialnych, ekoprojekt, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, zarządzanie 
unią energetyczną, reguły dla rynku energii, aktywna rola konsumentów oraz ceny energii. 
Pakiet ten omawiano również na posiedzeniu ministrów ds. energii w dniu 27 lutego 2017 r. 
w Brukseli. Przedstawione propozycje należy postrzegać jako całość. Po otrzymaniu 
stosownych dokumentów Bundesrat zajmował się nimi podczas wielu posiedzeń. Niniejsza 
uzasadniona opinia odnosi się do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Celem wniosku jest wzmocnienie pozycji odbiorców energii elektrycznej dzięki utworzeniu 
ukierunkowanego na konsumenta wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Planuje się 
stworzenie dobrych możliwości i ram prawnych dla rozwoju infrastruktury służącej 
ładowaniu pojazdów elektrycznych, przy czym również lokalne wspólnoty energetyczne 
powinny móc zarządzać autonomicznymi sieciami wspólnotowymi. Zwrócono przede 
wszystkim uwagę na zapewnienie konsumentom możliwości samodzielnego wytwarzania, 
magazynowania i sprzedaży energii elektrycznej. Bundesrat generalnie pozytywnie odnosi się 
do tych celów. Zmiany muszą jednak podlegać jasnym i wolnym od dyskryminacji ramom 
prawnym i muszą następować równolegle z rozwojem odpowiedniej infrastruktury sieciowej.

Artykuł 11 wniosku przyznaje odbiorcom końcowym prawo do zawierania umów opartych na 
dynamicznych cenach energii elektrycznej, co generalnie należy przyjąć z zadowoleniem. 
Bundesrat zwraca uwagę, że w tym obszarze podstawą tego przepisu musi być art. 194 TFUE 
– jednoznaczne wyjaśnienie podstawy prawnej jest tutaj ważne dla wszystkich 
zainteresowanych stron.
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W art. 2 ust. 39 dyrektywy zdefiniowano pojęcie regionalnego centrum operacyjnego.

Artykuły 31–44 zawierają dalsze przepisy szczegółowe dotyczące regionalnych centrów 
operacyjnych. Komisja- Europejska nie wyjaśniła w wystarczający sposób, jaka będzie 
organizacyjna wartość dodana regionalnych centrów operacyjnych w porównaniu z już 
istniejącymi usługodawcami operatorów systemów przesyłowych oraz z koordynacją za 
pośrednictwem europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej 
(ENTSO-E). Ponadto Bundesrat uważa, że przekazanie krajowych kompetencji decyzyjnych 
ponadregionalnemu i autonomicznemu podmiotowi stanowi wyraźne ograniczenie krajowych 
uprawnień decyzyjnych. Szczególnie krytycznie należy przy tym ocenić przewidywane 
zbliżone do administracyjnych uprawnienia regionalnych centrów operacyjnych w zakresie 
wydawania prawnie wiążących decyzji, na przykład w odniesieniu do wielkości rezerwy 
mocy, dla której nie ma jeszcze przepisów w zakresie ochrony prawnej. Bundesrat obawia się 
również, że utworzenie regionalnych centrów operacyjnych doprowadzi do powstania 
podwójnych struktur, co spowoduje trudności w procesie podejmowania decyzji, a tym 
samym ogólnie brak efektywności. W związku z tym Bundesrat stanowczo odrzuca 
proponowane zasady organizacyjne. Bundesrat zwraca uwagę na art. 40 wniosku, w którym 
określono zadania operatorów systemów przesyłowych. Wskutek niezbędnych wymogów 
dotyczących rozdziału własnościowego między operatorami sieci w przypadku delegowania 
zadań ogranicza się niepotrzebnie możliwości decyzyjne w zakresie współpracy. Przepis ten 
jest zatem nieproporcjonalny.

Jeżeli chodzi o kwestię wyznaczania, o której mowa w art. 43 dyrektywy, Bundesrat 
sprzeciwia się wszelkim ograniczeniom aktualnie dopuszczalnych prawnie modeli rozdziału 
własnościowego. Należy wzmocnić ten element również w kontekście art. 52 obecnego 
projektu dyrektywy.

Ponadto Bundesrat raz jeszcze wskazuje na wielokrotnie już krytykowaną praktykę 
wydawania aktów delegowanych.
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