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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000028/2015 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Jerzy Buzek 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Przedmiot: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) - zasoby ludzkie 
niezbędne do wypełnienia prawnego zobowiązania do monitorowania hurtowych rynków 
energii 

Rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) przewiduje wszechstronne 
ramy monitorowania rynków hurtowych, aby wykrywać nadużycia rynku oraz im zapobiegać. Jak 
Komisja ocenia znaczenie tych przepisów dla realizacji dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku 
energii i powiązanych celów unii energetycznej? I odwrotnie: jakie zdaniem Komisji byłyby potencjalne 
konsekwencje braku skutecznego monitorowania hurtowych rynków energii? 

Rozporządzenie REMIT nadaje Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
kluczową rolę w zakresie monitorowania hurtowych rynków energii. W szczególności od dnia 7 
października 2015 r. agencja będzie miała obowiązek wykonać początkową kontrolę, analizę i ocenę 
ogromnej liczby transakcji rynkowych. Czy Komisja wie, że ze względu na brak zasobów ludzkich 
agencja nie będzie w stanie wykonać tego zadania ani wypełnić obowiązków powierzonych jej na 
mocy rozporządzenia REMIT oraz że agencja kilka razy zwracała uwagę na ten problem? 

W oparciu o szczegółową analizę powierzonych jej zadań agencja szacuje, że potrzebuje 
45 dodatkowych pracowników zatrudnionych na pełen etat, aby wypełnić nowe obowiązki 
monitorowania, co jest porównywalne do liczby pracowników zatrudnionych przez Federalną Komisję 
Regulacji Energetyki w Stanach Zjednoczonych do wykonywania analogicznych zadań. Jednak jak 
dotąd agencja otrzymała pozwolenie na zatrudnienie 15 dodatkowych pracowników na potrzeby 
REMIT. Czy Komisja zgadza się, że jest to niewystarczająca liczba? Czy Komisja wie ponadto, że 
agencja nie będzie mogła zapełnić tej luki dzięki przesunięciom wewnętrznym, ponieważ musi ona 
utrzymać i nasili0107 działania w innych obszarach oraz ze względu na wymaganą różną i ściśle 
określoną wiedzę fachową (w dziedzinie energii i transakcji finansowych)? Czy Komisja zgadza się, że 
jest to równie nierealistyczne jak wypełnienie luki dzięki zatrudnienia ekspertów z krajowych organów 
regulacyjnych, które również mają ograniczenia dotyczące personelu oraz swoje własne zadania i 
obowiązki wypływające z rozporządzenia REMIT? 

Czy Komisja może zobowiązać się do zaproponowania w projekcie budżetu na rok 2016 koniecznych 
środków dla zapewnienia agencji pilnie potrzebnych zasobów ludzkich, aby zagwarantować pełne 
wdrożenie i egzekwowanie postanowień rozporządzenia REMIT? 
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