
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 16 maja 2011 r. 

uchylająca decyzję 2003/796/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii 
Elektrycznej i Gazu 

(2011/280/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji 2003/796/WE ( 1 ) Europejską Grupę 
Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu 
w celu ułatwienia konsultacji, koordynacji i współpracy 
między organami regulacyjnymi w państwach członkow
skich oraz między tymi organami a Komisją w związku 
z konsolidacją rynku wewnętrznego i zapewnieniem 
jednolitego stosowania we wszystkich państwach człon
kowskich dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek
trycznej ( 2 ), dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego ( 3 ) 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ( 4 ). 

(2) W celu zacieśniania współpracy między krajowymi orga
nami regulacyjnymi i dalszego przyczyniania się do efek
tywnego działania rynków wewnętrznych energii elek
trycznej i gazu ziemnego rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 ( 5 ) ustanowiono 
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. 

(3) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
zapewnia ramy umożliwiające krajowym organom regu
lacyjnym współpracę i realizację zadań podobnych to 
tych, które są obecnie realizowane przez Europejską 
Grupę Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej 

i Gazu. Ponieważ Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki będzie dalej prowadzić prace podjęte 
przez Europejską Grupę Organów Nadzoru ds. Energii 
Elektrycznej i Gazu w oparciu o strukturę bardziej 
skutecznego zarządzania, właściwe jest uchylenie decyzji 
2003/796/WE. 

(4) W celu zapewnienia zakończenia kilku trwających 
projektów przez Europejską Grupę Organów Nadzoru 
ds. Energii Elektrycznej i Gazu powinna ona zostać 
rozwiązana dopiero z dniem 1 lipca 2011 r., co zagwa
rantuje bezproblemowe przekazanie zadań Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja 2003/796/WE zostaje uchylona. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 
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