
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 14 października 2011 r. 

w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów Krajowych ds. Węgla (NCE) 

(2011/C 304/03) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 194 TFUE stanowi, że polityka Unii w dziedzinie 
energetyki ma na celu zapewnienie, w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi, funkcjonowania 
rynku energii i bezpieczeństwa dostaw energii w Unii. 

(2) W komunikacie Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. 
„Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, 
zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycz
nego” ( 1 ) – pomimo stwierdzenia, iż państwa członkow
skie muszą nadal stopniowo eliminować dopłaty 
powodujące szkody dla środowiska – uznano jednak 
potencjał do dalszego rozwoju własnych źródeł paliw 
kopalnych w UE w perspektywie zapewnienia europej
skim przedsiębiorstwom i konsumentom dostępu do 
bezpiecznej, pewnej i zrównoważonej energii po konku
rencyjnych cenach. 

(3) W decyzji Rady 2010/787/UE przewidziano stopniowe 
zaprzestanie dopłat do produkcji węgla w 
niekonkurencyjnych kopalniach do dnia 31 grudnia 
2018 r. 

(4) Mając na względzie udział węgla w dostawach energii 
w Europie, Komisja uznaje za właściwe ustanowienie 
grupy ekspertów, której celem będzie pomoc Komisji 
w zakresie monitorowania rynków węgla oraz umożli
wianie ciągłej wymiany informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi i UE. 

(5) W latach 2003–2010 grupa ekspertów ds. węgla – Grupa 
Krajowych Ekspertów ds. Węgla (NCE) – spotykała się 
regularnie na podstawie art. 8 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 405/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczącego 
wspólnotowego monitorowania przywozu węgla kamien
nego pochodzącego z państw trzecich ( 2 ). 

(6) Rozporządzenie (WE) nr 405/2003 straciło moc dnia 
31 grudnia 2010 r. i nie zostało zastąpione innym 
aktem. 

(7) W duchu kontynuacji dobrej współpracy, jaka miała 
miejsce w ramach grupy NCE utworzonej na potrzeby 
rozporządzenia (WE) nr 405/2003, nowa grupa 
ekspertów w dziedzinie węgla otrzyma tą samą nazwę. 

(8) NCE powinna nadal ułatwiać współpracę i konsultacje 
między organami państw członkowskich odpowiedzial
nymi za sprawy polityki energetycznej związane 
z węglem, z jednej strony, a Komisją, z drugiej strony, 
odnośnie do wszystkich kwestii związanych z łańcuchem 
wartości dla węgla, jednocześnie unikając powielania 
działań innych specjalnych grup konsultacyjnych tworzo
nych przez Komisję. 

(9) W nawiązaniu do szerzej zakrojonego dialogu zaintere
sowanych stron dotyczącego energii NCE powinna 
ponadto ułatwiać wymianę dobrych praktyk 
w dziedzinie produkcji i wykorzystania węgla bez powie
lania działań obecnych grup ekspertów oraz innych grup, 
w tym grup powołanych na mocy aktów ustawodaw
czych, i przy pełnym poszanowaniu przepisów 
dotyczących konkurencji i pomocy państwa określonych 
w art. 101–109 TFUE oraz decyzji Rady 2010/787/UE. 

(10) W skład NCE powinny wchodzić organy państw człon
kowskich odpowiedzialne za sprawy polityki energe
tycznej związane z węglem. Organy te powinny 
mianować swoich przedstawicieli. 

(11) Mając w szczególności na uwadze wymianę dobrych 
praktyk oraz w celu zaangażowania w stosownych przy
padkach odpowiednich organów technicznych i 
regulacyjnych państw członkowskich, w posiedzeniach 
NCE mogą doraźnie uczestniczyć eksperci spoza NCE, 
w tym przedstawiciele wspomnianych organów. 

(12) Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji 
przez członków NCE i ich przedstawicieli. 

(13) Dane osobowe dotyczące członków NCE powinny być 
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze
pływie takich danych ( 3 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym ustanawia się Grupę Ekspertów Krajowych 
ds. Węgla zwaną dalej „NCE”.
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( 1 ) COM(2010) 639 wersja ostateczna. 
( 2 ) Dz.U. L 62 z 6.3.2003, s. 1. ( 3 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.



Artykuł 2 

Zadania 

Do zadań NCE należą: 

a) pomaganie Komisji w zakresie monitorowania zmian na 
rynkach węgla; 

b) nawiązywanie współpracy i zapewnianie regularnych konsul
tacji między organami państw członkowskich odpowiedzial
nymi za sprawy polityki energetycznej związane z węglem 
a Komisją odnośnie do kwestii związanych z łańcuchem 
wartości dla węgla, w tym kwestii zamykania kopalń; 

c) doprowadzanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
w dziedzinie produkcji i wykorzystania węgla. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może się konsultować z NCE w każdej kwestii 
związanej z dowolnym aspektem łańcucha wartości dla węgla. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład NCE wchodzą organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za sprawy polityki energetycznej związane 
z węglem. 

2. Organy państw członkowskich mianują swoich przedsta
wicieli. 

3. Nazwy organów państw członkowskich publikuje się 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów 
(zwanym dalej „rejestrem”). 

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Przedstawiciel Komisji przewodniczy NCE. 

2. W porozumieniu ze służbami Komisji NCE może usta
nowić podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, 
zwłaszcza wymiany dobrych praktyk, zgodnie z zakresem 
obowiązków ustalonym przez grupę. Tego rodzaju podgrupy 
ulegają rozwiązaniu z chwilą wypełnienia ich mandatu. 

3. Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów spoza 
NCE posiadających określone kompetencje dotyczące jednej ze 
spraw w porządku obrad, którą zajmuje się NCE lub podgrupa, 

do udziału w trybie doraźnym w pracach NCE lub podgrupy. 
Przedstawiciel Komisji może ponadto nadawać osobom 
fizycznym i organizacjom status obserwatora zgodnie 
z przepisem 8 ust. 3 zasad horyzontalnych dotyczących grup 
ekspertów i krajów kandydujących. 

4. Członkowie grup ekspertów i ich przedstawiciele, jak 
również zaproszeni eksperci i obserwatorzy, podlegają 
wymogom zachowania tajemnicy zawodowej określonym 
w traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także prze
strzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych 
w załączniku do regulaminu wewnętrznego Komisji ( 1 ). 
W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych 
zobowiązań Komisja może podjąć wszelkie stosowne środki. 

5. Posiedzenia grup ekspertów i podgrup odbywają się 
w jednej z siedzib Komisji. Komisja zapewnia grupie obsługę 
sekretariatu. W posiedzeniach NCE i jej podgrup mogą uczest
niczyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 

6. NCE może przyjąć swój regulamin wewnętrzny w oparciu 
o standardowy regulamin wewnętrzny grup ekspertów. 

7. Komisja publikuje stosowne informacje na temat działań 
prowadzonych przez NCE, umieszczając je w rejestrze lub na 
specjalnej stronie internetowej dostępnej poprzez link umiesz
czony w rejestrze. 

Artykuł 6 

Koszty uczestnictwa w posiedzeniach 

1. Osoby uczestniczące w pracach NCE i jej podgrup nie 
otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi. 

2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania pono
szone przez osoby uczestniczące w pracach NCE lub jej 
podgrup są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Komisji. 

3. Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych 
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału 
zasobów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, s. 26, ze zmianami wynikającymi 
z decyzji Komisji z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regu
lamin wewnętrzny (Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1).


