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 (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 

 

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1 konsultacyjna grupa 

robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 

bada wszelkie przedstawione przez Komisję wnioski w sprawie ujednolicenia. 

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie wymienionego 

wyżej wniosku. 

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r. 

Załącznik 

                                                 
1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2. 
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KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA 

SŁUŻB PRAWNYCH 

Bruksela, dnia 24 lipca 2017 r. 

OPINIA 

 PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

  RADY 

  KOMISJI 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) 

COM(2016)0864 final/2 z dnia 23.2.2017 r. – 2016/0380(COD) 

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 

a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli 

odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 

6 czerwca 2017 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję. 

 

Podczas tego posiedzenia1 konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE jednogłośnie 

stwierdziła, że następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym 

zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian: 

 

– w motywie 2 skreślenie słów „oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicznego, aby 

osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności”; 

– w motywie 37 skreślenie pierwszych trzech zdań motywu 50 dyrektywy 2009/72/WE, które 

brzmią: „Wymogi usługi publicznej, w tym wymogi dotyczące usługi powszechnej, oraz 

wynikające z nich wspólne minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu wzmacniane w 

celu zapewnienia, aby wszyscy konsumenci, w szczególności odbiorcy wrażliwi, mogli odnieść 

korzyści wynikające z konkurencji i sprawiedliwych cen. Wymogi usługi publicznej należy 

określać na poziomie krajowym, z uwzględnieniem sytuacji krajowej;  prawo wspólnotowe 

powinno być jednak przestrzegane przez państwa członkowskie.  Obywatele Unii oraz, w 

przypadku gdy państwa członkowskie uznają to za stosowne, małe przedsiębiorstwa powinny 

móc korzystać z obowiązków użyteczności publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do 

                                                 
1 Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą 

oryginalną wersją omawianego tekstu. 
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bezpieczeństwa dostaw i uzasadnionych cen.  

– w artykule 1 skreślenie słowa „zintegrowania”; 

– w art. 9 ust. 5 skreślenie odniesienia do art. 8 dyrektywy 2009/72/WE; 

– w art. 10 ust. 2 lit. g) skreślenie fragmentu „korzystanie z przejrzystych, prostych i 

niedrogich procedur rozpatrywania skarg. W szczególności, wszyscy konsumenci mają prawo 

do dobrej jakości usługi oraz do rozpatrzenia skargi przez swojego dostawcę usług 

energoelektrycznych. Takie pozasądowe procedury rozstrzygania sporów muszą umożliwiać 

sprawiedliwe i szybkie rozstrzyganie sporów, najlepiej w terminie trzech miesięcy, oraz 

obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub odszkodowań”; 

– po tekście art. 18 skreślenie całego tekstu art. 3 ust. 10 dyrektywy 2009/72/WE; 

– po tekście art. 25 skreślenie całego tekstu art. 3 ust. 16 dyrektywy 2009/72/WE; 

– w artykule 26 skreślenie słów „wdrożenie niezależnego mechanizmu, takiego jak rzecznik 

praw odbiorców energii lub organ ochrony konsumentów, w celu zapewnienia skutecznego 

rozstrzygania skarg i pozasądowego rozstrzygania sporów”; 

– w art. 27 ust. 2 zastąpienie słów „otwarcia rynku” słowami „wolnego wyboru dostawcy”; 

– w art. 28 ust. 1 skreślenie przymiotnika „końcowych” po słowie „odbiorców”; 

– w art. 38 ust. 2 lit. a) skreślenie słów „zdolności rezerwowej”; 

– w art. 47 ust. 3 dodanie na początku słów „Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo i jego”; 

– w art. 59 ust. 4 dodanie we wstępie słów „i 3”; 

– w art. 61 ust. 2 lit. d) dodanie słów „i wytycznych”; 

– w art. 66 ust. 1 zastąpienie obecnego sformułowania „mogą zwrócić się z wnioskiem o 

odstępstwo od stosownych przepisów rozdziałów IV, VI, VII i VIII, jak również przepisów 

rozdziału III, w przypadku mikrosystemów wydzielonych, w związku z przebudową, 

modernizacją i rozbudową istniejącej zdolności, które może zostać im przyznane przez 

Komisję” słowami „mogą zwrócić się z wnioskiem o odstępstwo od stosownych przepisów 

rozdziałów IV, V i VI, jak również art. 4, 6, 7 i 8”; 

– w punkcie 4 lit. a) załącznika II dodanie słów „(na szczeblu krajowym, tj. w państwie 

członkowskim, w którym została zawarta umowa na dostawy, jak również na szczeblu 

przedsiębiorstwa dostarczającego energię, jeśli dostawca prowadzi działalność w kilku 

państwach członkowskich)”; 

– w pkt 4 akapit drugi załącznika II odniesienie do akapitu pierwszego lit. b) tego punktu; 

– w pkt 3 załącznika III zastąpienie słowa „konsumentów” słowami „odbiorców końcowych”. 

 

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne 

stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. 

Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia 

niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek 

ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty. 
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