
DT\701983PL.doc PE400.297v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

9.1.2008

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (COD) ustanawiającego 
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Renato Brunetta



PE400.297v01-00 2/5 DT\701983PL.doc

PL

Przegląd

1. Wniosek Komisji dotyczący Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia 3. pakietu energetycznego. W sprawozdaniu Alejo 
Vidala-Quadrasa w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu 
(2007/2089(INI)) Parlament wyraził swoją determinację, aby utworzyć silny i skuteczny 
europejski organ regulacyjny posiadający uprawnienia konieczne do radzenia sobie 
z problemami, które nie mogą zostać rozwiązane przez organy krajowe, a które 
utrudniają integrację i właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

2. 3. pakiet energetyczny służy stopniowemu przeprowadzeniu rynku energii, który jeszcze 
dziesięć lat temu opierał się na systemie monopolistycznym, z etapu liberalizacji do etapu 
prawdziwej, zrównoważonej konkurencji.

3. W tym celu powiązania między procedurami regulacyjnymi a zmianami na rynku 
powinny być kontrolowane z zastosowaniem strategii:

 skoncentrowanej na przyszłej sytuacji na rynku (podejście perspektywiczne), na 
którym będzie panowała większa konkurencja i dywersyfikacja;

 skupionej na wdrożeniu przepisów dotyczących konkurencji w celu ograniczenia 
liczby przepisów ex ante interpretowanych zależnie od przypadku.

4. Realizacja tych celów na szczeblu europejskim jest możliwa przy równoczesnej 
harmonizacji warunków konkurencji i przepisów ex ante. Oznacza to stopniowe 
ograniczanie regulacji sektora energetycznego do momentu, aż stosowane będą zasady 
konkurencji. Należy podkreślić, że do czasu stworzenia sprawnego otoczenia 
konkurencyjnego pewną rolę odgrywać będą przepisy odnoszące się do poszczególnych 
sektorów. 

5. Jednakże sektor energetyczny zostanie poddany systemowi opartemu przede wszystkim 
na konkurencji dopiero wtedy, gdy stwierdzone zostanie, że nie jest on już monopolem 
naturalnym, lecz stał się normalną gałęzią przemysłu. 

6. Przyszłość europejskiego rynku energetycznego i jego rozwój po wdrożeniu 3. pakietu 
energetycznego będą zatem wymagały zwiększenia roli Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki. Z tego względu należy wzmocnić uprawnienia i niezależność 
agencji powyżej poziomu proponowanego przez Komisję.

7. Omawiając projekt rozporządzenia, nie wolno zapominać, że 3. pakiet energetyczny 
powinien być brany pod uwagę jako całość, przy czym agencja powinna stanowić 
kluczowy element łączący. Rola, uprawnienia i obowiązki agencji, jakie zostaną przyjęte 
w omawianym rozporządzeniu, będą musiały być spójne z pozostałymi projektami 
dyrektyw i rozporządzeń znajdujących się w pakiecie i odwrotnie.

Niezależność

8. Kluczową zasadą 3. pakietu energetycznego jest zachowanie jak największej 
niezależności krajowych organów regulacji energetyki, działających w granicach 
wyraźnie wyznaczonych ram prawnych, od codziennych nacisków politycznych. 
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9. Z tego względu agencja powinna otrzymać jak największą niezależność w kwestiach 
technicznych oraz powinna cieszyć się autonomią prawną, administracyjną i finansową. 
Powinna być organem wspólnotowym, posiadającym osobowość prawną i swobodę 
w wypełnianiu zadań nałożonych rozporządzeniem. Wyraźnie wskazuje to, że agencja 
powinna mieć możliwość podejmowania wiążących decyzji niezależnie od Komisji, 
zamiast sprawowania wyłącznie doradczej funkcji.

10. Zdaniem Komisji prawo wspólnotowe – zwłaszcza ustanowiona w 1958 r. doktryna 
Meroniego – uniemożliwia przekazanie agencji szerszych uprawnień i większej 
niezależności. Inni niezależni eksperci z dziedziny prawa mogą mieć na ten temat inne 
zdanie. Kwestia prawnej wykładni ma podstawowe znaczenie dla odpowiedzi na pytanie, 
jakie uprawnienia agencja może otrzymać, jakie decyzje może podejmować, jak powinna 
być zorganizowana i na ile może być niezależna. Jasna opinia prawna w tej kwestii ma 
zatem zasadnicze znaczenie.

Uprawnienia i obowiązki

11. Proponowana agencja zapewni unijne ramy skutecznej współpracy krajowych organów 
regulacji energetyki. Musi jednak posiadać realne uprawnienia, aby mogła sprawnie 
rozwiązywać problemy transgraniczne i przyczyniać się do rozwoju zintegrowanego, 
konkurencyjnego rynku energii w Unii Europejskiej. 

12. Rola agencji powinna być rozszerzana, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii o kluczowym 
znaczeniu dla działań regulacyjnych, dotyczących przepustowości, bezpieczeństwa 
i prawidłowości sieci w UE (w tym jej rozbudowy, konserwacji i obsługi).

13. Należy poświęcić więcej uwagi roli agencji w odniesieniu do zadań powierzonych jej 
w projektach rozporządzeń dotyczących energii elektrycznej i gazu w Europejskich 
Sieciach OSP (ENTSO). 

14. Agencja powinna zapewne odgrywać większą rolę w inicjowaniu, monitorowaniu 
i zatwierdzaniu wniosków przez ENTSO – zwłaszcza wstępnych planów rozbudowy sieci 
– tak aby w pełni zagwarantować ochronę interesu publicznego. 

15. Należy także poświęcić więcej uwagi roli agencji w zakresie inicjowania, opracowania, 
zatwierdzania, wdrażania i egzekwowania przepisów rynkowych i technicznych dla OSP, 
a także zrównoważeniu tej roli z rolą ENTSO. Agencja powinna mieć ważną rolę do 
odegrania w tym zakresie i powinna bezsprzecznie zaangażować się w wyznaczenie 
zakresu i treści europejskich przepisów. W ich kluczowych aspektach konieczna powinna 
być zgoda agencji. 

16. Przepisy techniczne i rynkowe oraz inne ważne kwestie (procedury operacyjne, plany 
inwestycyjne, perspektywy adekwatności generacyjnej, plany badawcze i plany prac) są 
kluczowe dla osiągnięcia zintegrowanego unijnego rynku energii. Będą one również 
odgrywać ważną rolę w wyznaczeniu zakresu, w jakim obowiązujące przepisy krajowe 
będą musiały zostać zharmonizowane i zdefiniowane przez organy europejskie, a nie 
krajowe. Zgodnie z wnioskiem Komisji agencja nie otrzymała żadnych uprawnień 
decyzyjnych (wyłącznie rolę doradczą), co rodzi pytanie, czy OSP mogą ponosić pełną 
odpowiedzialność za ustalanie własnych zasad. 



PE400.297v01-00 4/5 DT\701983PL.doc

PL

17. Na każdym dobrze funkcjonującym rynku potrzebne są dobre, jasne przepisy ustalone 
przez instytucje zewnętrzne działające w interesie publicznym. We wniosku Komisji 
starano się uniknąć tej podstawowej doktryny ekonomicznej, delegując podmiotom 
rynkowym (OSP) uprawnienia i obowiązki w zakresie ustalania zasad dla rynku 
energetycznego poprzez wprowadzenie faktycznej samoregulacji na szczeblu unijnym. 
Zgodnie z omawianym wnioskiem agencja nie może przyjąć funkcji organu regulacyjnego 
na szczeblu unijnym, co jest niezbędne dla osiągnięcia konkurencyjnego, 
zrównoważonego i bezpiecznego zintegrowanego rynku europejskiego.

18. Należy także przeanalizować i wyjaśnić sposób działania procedur przewidzianych 
w rozporządzeniach dotyczących gazu i energii elektrycznej w zakresie wyłączenia nowej 
transgranicznej infrastruktury spod wymogów dotyczących wydzielenia własnościowego. 
Ściślej rzecz ujmując, w jaki sposób należy zrównoważyć obowiązki agencji i Komisji 
w decyzjach o przyznaniu takiego wyłączenia? Czy ostateczna decyzja o wyłączeniu nie 
powinna należeć do agencji?

19. Ponadto należy sprawdzić, czy agencja powinna mieć też inne uprawnienia oprócz 
możliwości wymienionych w projektach dyrektyw i rozporządzeń. Na przykład warto 
rozważyć, jaką rolę powinna pełnić w monitorowaniu zmian na europejskim rynku 
energetycznym i dostarczaniu informacji na ten temat, między innymi poprzez informacje 
na temat konsumentów i analizy rynku (na przykład tablica wyników wewnętrznego 
rynku energetycznego, monitorowanie dostępu do rynku, ocena poziomu niedoborów 
energii).

20. Już na wczesnym etapie prowadzonych działań podstawowym obowiązkiem agencji 
powinno być zasięganie opinii uczestników rynku. 

Struktura wewnętrzna

21. Wewnętrzna struktura agencji oraz sposób podejmowania decyzji i powoływania 
pracowników będą miały zasadnicze znaczenie dla jej niezależności. Ważna jest w tym 
zakresie rola zarówno Komisji, jak też krajowych organów regulacyjnych, a także podział 
zadań między radą administracyjną agencji, radą organów regulacyjnych i dyrektorem.

22. Dyrektor odgrywa kluczową rolę regulacyjną. Mając to na uwadze, dla zagwarantowania 
jego niezależności w tym względzie najważniejsze jest pytanie, czy powinien on być 
nominowany przez radę organów regulacyjnych w porozumieniu z Komisją. Jego 
nominacja powinna być następnie zatwierdzana przez Parlament Europejski i Radę.

23. Wniosek Komisji dotyczący agencji nie jest zgodny z uprawnieniami, autonomią 
i niezależnością, jakiej Komisja wymaga dla krajowych organów regulacyjnych. Ustalenia 
dotyczące zarządzania, obowiązujące w przypadku regulacji energetyki na szczeblu 
krajowym, powinny być w miarę możliwości odwzorowane na szczeblu europejskim 
z zachowaniem tych samych zasad.

24. Konieczne jest uważne przeanalizowanie roli i składu rady administracyjnej, a także 
wprowadzenie zmian w proponowanej strukturze organizacyjnej, które pozwolą poprawić 
jej efektywność i uniknąć niepotrzebnych wydatków z unijnego budżetu. Rada 
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administracyjna powinna odpowiadać jedynie za kwestie rozliczeniowe. Z tego względu 
jej skład powinien być mniejszy i usprawniony w porównaniu do wniosku Komisji, 
w którym przewidziano dwanaście osób. Liczba ta nie jest proporcjonalna do struktury 
agencji, stanowi niemal połowę osób zasiadających w radzie organów regulacyjnych 
i jedną czwartą planowanego zatrudnienia. Drugą kwestią, oprócz niezależności, jest 
stabilność. Doświadczenia innych agencji europejskich wskazują, że członkowie 
nominowani przez państwa członkowskie regularnie się zmieniają, co niekorzystnie 
wpływa na długoterminowe plany.

25. Pozostaje także niezwykle ważny problem kontaktów agencji z Parlamentem 
Europejskim. Zarówno dyrektor, jak i przewodniczący rady organów regulacyjnych 
powinni ponosić osobistą, bezpośrednią odpowiedzialność p r z e d  Parlamentem 
Europejskim. Obaj powinni przynajmniej raz w roku składać sprawozdania Parlamentowi, 
który powinien móc w każdej chwili wezwać ich w razie potrzeby.

Finansowanie

26. Jako organ wspólnotowy agencja będzie musiała polegać w dużej mierze na finansowaniu 
wspólnotowym. Podobnie jak we wszystkich aspektach budżetu wspólnotowego powinno 
to zapewnić Parlamentowi Europejskiemu możliwość kontrolowania jej wyników 
i funkcjonowania.

27. Dla utrzymania niezależności agencji ważne jest również zapewnienie jej dostępu do 
innych niż wspólnotowe źródeł finansowania. W art. 18 i 19 projektu rozporządzenia 
w sprawie agencji dopuszczono pobieranie opłat w związku z decyzją o wyłączeniu 
transgranicznej infrastruktury z zasad dostępu dla osób trzecich. Można jednak 
oczekiwać, że kwoty pochodzące z tego rodzaju finansowania będą bardzo niewielkie. 
Należy zatem przeanalizować inne źródła finansowania. Należy zbadać, czy prawo do 
czerpania części funduszy z opłat (a w odpowiednich przypadkach również kar) 
wnoszonych przez przemysł energetyczny powinno zostać rozszerzone na inne obszary 
działań. W Unii Europejskiej niektóre NRA mają już prawo do czerpania części funduszy 
z opłat od podmiotów przemysłu energetycznego.


	701983pl.doc

