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Wprowadzenie

1. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet liberalizacji rynku 
energetycznego w Unii Europejskiej, gdyż jego zdaniem stanowi on pełny i spójny 
wniosek legislacyjny, w którym uwzględniono większość zaleceń przyjętych przez 
Parlament Europejski w czerwcu 2007 r.

2. W tym kontekście sprawozdawca popiera włączenie większych i bardziej 
niezależnych uprawnień dla organów regulacyjnych, zwiększone wymogi dotyczące 
przejrzystości na rynku, usprawnione warunki współpracy na szczeblu europejskim 
pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi, a także między operatorami systemów 
przesyłowych, z naciskiem na dalsze zwiększanie zdolności przesyłowej połączeń 
wzajemnych między państwami członkowskimi, a także propozycję wydzielania 
własnościowego jako najbardziej skuteczny, choć nie jedyny sposób wspierania 
inwestycji i unikania dyskryminacji wobec nowych operatorów.

3. Sprawozdawca popiera także projekt utworzenia agencji europejskich organów 
regulacyjnych, mimo że ma pewne zastrzeżenia do obecnej struktury i uprawnień 
decyzyjnych nowego organu.

4. W kwestii rozporządzenia w sprawie transgranicznej wymiany energii elektrycznej 
sprawozdawca uważa, że najważniejszy problem tego wniosku legislacyjnego wiąże 
się z obecnym podziałem kompetencji między poszczególnymi podmiotami, gdyż 
prowadzi on do niejasnego i mało sprawnego procesu podejmowania decyzji. 
W niniejszym dokumencie podkreślono najważniejsze zastrzeżenia sprawozdawcy 
dotyczące tego właśnie wniosku.

Podział obowiązków

5. Zgodnie z powyższym, zdaniem sprawozdawcy, najwięcej trudności sprawia fakt, że 
obecny podział obowiązków przedstawiony we wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie transgranicznej wymiany energii elektrycznej nie 
odzwierciedla obecnego i naturalnego podziału kompetencji na szczeblu krajowym, 
ponieważ operatorzy systemów przesyłowych otrzymali uprawnienia regulacyjne, zaś 
agencja regulacyjna najwyraźniej została sprowadzona do roli organu doradczego.

6. Zdaniem sprawozdawcy kilka z jedenastu zadań, jakie muszą wypełniać operatorzy 
systemów przesyłowych (OSP), powinno należeć do obowiązków organów 
regulacyjnych.

7. Mimo że sprawozdawca popiera zamiar Komisji dotyczący ustanowienia działań 
oddolnych w zakresie opracowania przepisów technicznych, zważywszy, że OSP mają 
ku temu największe możliwości, zaś uproszczenie i harmonizacja przepisów na 
szczeblu europejskim leży bezpośrednio w ich interesie, jest zdania, że inne przepisy, 
na przykład dotyczące handlu i przejrzystości rynku, powinny zostać stworzone na 
innych zasadach, gdzie agencja jako niezależny podmiot powinna być odpowiedzialna 
za sporządzenie wytycznych w bliskiej współpracy z uczestnikami rynku i oczywiście 
OSP, a także za ich przyjęcie.
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8. Ponadto z uwagi na dobrowolny charakter wdrożenia wyżej wspomnianych przepisów 
i regulaminów pojawia się pytanie, czy obecny system współpracy OSP na szczeblu 
europejskim wnosi jakąkolwiek wartość dodaną. Sprawozdawca zdecydowanie uważa, 
że pewne regulaminy i przepisy wynikające z wdrożenia niniejszego rozporządzenia 
powinny mieć charakter obowiązkowy.

9. Co więcej, sprawozdawca jest zdania, że skoro agencja otrzymała obowiązek 
sporządzenia i przyjęcia przepisów rynkowych, powinna także odpowiadać za 
przeprowadzenie konsultacji z osobami zainteresowanymi zamiast z OSP zgodnie 
z odpowiednim procesem realizowanym na szczeblu krajowym.

Agencja

10. Sprawozdawca zna ograniczenia, jakie Służba Prawna Komisji nałożyła w swojej 
opinii na uprawnienia agencji europejskich organów regulacyjnych. Uważa jednak, że 
większość niewyjaśnionych i niejasnych kwestii w podziale obowiązków wynika 
przede wszystkim z braku kompetencji. Z tego względu sprawozdawca zaleca, aby 
komisja ITRE zwróciła się do Wydziału Prawnego Parlamentu o przeanalizowanie 
możliwości rozszerzenia uprawnień agencji, tak aby mogła ona wydawać ostateczne 
decyzje regulacyjne zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie 
liberalizacji rynków energii z czerwca 2007 r.

11. Gdyby nie było to możliwe, zdaniem sprawozdawcy Parlament powinien rozważyć, 
czy proponowany model rozwiąże problemy związane z różnicą opinii między 
krajowymi organami nadzoru i czy jest możliwy do zaakceptowania jako krok 
pośredni w kierunku utworzenia prawdziwego europejskiego organu regulacyjnego.

12. Parlament Europejski wyraził niedawno pragnienie połączenia krajowych organów 
regulacyjnych w jeden europejski organ, który posiadałby uprawnienia decyzyjne 
w sporach transgranicznych między państwami członkowskimi, podczas gdy krajowe 
organy byłyby nadal odpowiedzialne za decyzje dotyczące ich obszaru. Parlament 
dążył w ten sposób do zakończenia impasu w stosunkach między krajowymi organami 
regulacyjnymi, z którym mamy dziś do czynienia; z tego względu wniosek Komisji 
w swym obecnym kształcie umożliwia agencji rozwiązywanie bieżących 
i potencjalnych trudności. Sprawozdawca jest zdania, że niezależna agencja 
posiadająca odpowiednie kompetencje w kwestiach transgranicznych w bardziej 
skuteczny i przejrzysty sposób wspierałaby rozwój prawdziwej unijnej regulacji rynku 
energii.

13. Sprawozdawca wyraża również zaniepokojenie rozwiązaniem grupy ERGEG 
i skutkami, jakie może to mieć dla niezależności agencji, gdyż zgodnie z obecnym 
wnioskiem będzie ona nadmiernie uzależniona od Komisji Europejskiej.

Wymogi dotyczące wydzielenia własnościowego w ramach Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych

14. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji o sformalizowanie 
obowiązujących ram współpracy operatorów systemów przesyłowych w celu 
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wspierania integracji na szczeblu europejskim oraz pełnej harmonizacji przepisów 
technicznych w 27 państwach członkowskich.

15. Jeżeli model ENTSO ma działać prawidłowo, bez względu na poziom wydzielenia 
własnościowego wymaganego w każdym państwie członkowskim, tzn. wydzielonego 
OSP lub NOS, sprawozdawca jest zdania, że każdy operator systemu przesyłowego 
w ramach ENTSO powinien być traktowany jednakowo w zakresie obowiązków 
operatora systemu i zapewnienia niedyskryminującego dostępu do sieci.

Inwestycje

16. Propozycja Komisji dotycząca przedkładania dziesięcioletnich planów inwestycyjnych 
przez OSP jest zgodna z obecnymi obowiązkami na szczeblu państw członkowskich, 
dlatego też sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ich przeniesienie na poziom 
europejski, zwłaszcza w zakresie unowocześnienia i poprawy zdolności przesyłowych 
między państwami członkowskimi.

17. Ważne jest jednak, aby plan ten był przyjmowany przez organ regulacyjny, a nie tylko 
poddawany jego ocenie.

Przejrzystość

18. Sprawozdawca jest przekonany, że przepisy dotyczące przejrzystości powinny być 
opracowane przez organ regulacyjny w porozumieniu z OSP, nie zaś oceniane tylko 
przez agencję. Mimo że z zadowoleniem przyjmuje opracowanie wytycznych na 
szczeblu unijnym, wolałby, aby w najważniejszych kwestiach miały one charakter 
wiążący.

19. Sprawozdawca chciałby także podkreślić, że w niektórych częściach rozporządzenia 
przejrzystość mylona jest najwyraźniej z monitorowaniem i raportowaniem, a zatem 
chciałby dokonać w swoim sprawozdaniu rozróżnienia między tymi dwoma 
elementami.

Harmonizacja

20. Sprawozdawca jest zdania, że harmonizacja nie jest stawiana we wniosku na 
pierwszym planie. Istnienie 27 różnych kontekstów regulacyjnych jest jedną 
z największych przeszkód dla integracji rynków energii. Dlatego też uważa, że 
dobrowolny charakter harmonizacji przepisów technicznych i rynkowych nie będzie 
wystarczający dla pokonania istniejących obecnie utrudnień w handlu 
transgranicznym między państwami członkowskimi, wynikających z niedostatecznej 
integracji. Sprawozdawca uważa zatem, że harmonizacja przepisów technicznych, 
a także otoczenia regulacyjnego, powinna być jednym z głównych celów pakietu.

Rynki regionalne

21. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje włączenie do rozporządzeń i dyrektyw 
kwestii rozwoju rynków regionalnych jako pozytywny krok w kierunku integracji. 
Niedawne postępy w tym zakresie, a także rynki dobrze rozwinięte, na przykład rynek 
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skandynawski, mogą stanowić solidną podstawę dla porównania różnych modeli i być 
może przeniesienia części tych doświadczeń na poziom unijny.

Poziomy połączeń wzajemnych

22. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje powołanie specjalnych koordynatorów 
w celu przyspieszenia przeciągających się prac nad czterema głównymi projektami 
połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi. Jest zdania, że mogą one 
mieć korzystny wpływ na przyspieszenie tych procesów poprzez mediacje między 
wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi osobami.

23. Jednakże te pojedyncze przypadki, choć ważne, stanowią jedynie niewielką część 
problemu, zaś w dalszym ciągu obecne są w całej Unii Europejskiej polityczne, 
techniczne i administracyjne utrudnienia dla zwiększenia zdolności przesyłowej 
połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi, nawet w przypadku gdy 
projekty te są rentowne i technicznie wykonalne.
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