
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 15 listopada 2012 r. 

ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej 

(2012/C 353/02) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 194 ust. 1 Traktatu ustanowiono cele polegające 
na zapewnieniu funkcjonowania rynku energii i bezpie
czeństwa dostaw energii w Unii, wspieraniu efektywności 
energetycznej, oszczędności energii oraz rozwoju 
nowych i odnawialnych form energii oraz wspieraniu 
wzajemnych połączeń między sieciami energii w duchu 
solidarności. 

(2) Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań 
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ( 1 ) zobowią
zuje państwa członkowskie do zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 
oraz wzięcia pod uwagę w tym celu możliwości współ
pracy transgranicznej. Zadaniem Komisji jest natomiast 
monitorowanie i przegląd jej stosowania. 

(3) Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchyla
jąca dyrektywę 2003/54/WE ( 2 ) ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące rynku wewnętrznego energii elek
trycznej. Przepisy te mają na celu między innymi dalszy 
rozwój wzajemnych połączeń transgranicznych oraz 
zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej. 

(4) W dyrektywie 2009/72/WE powierzono organom regu
lacyjnym zadanie monitorowania zgodności z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i niezawodności sieci oraz 
inwestycji w zdolności wytwórcze w zakresie bezpieczeń
stwa dostaw. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
713/2009 ( 3 ), Agencja ds. Współpracy Organów Regu
lacji Energetyki wspiera organy regulacyjne, w miarę 
potrzeby koordynując ich działania i monitorując reali
zację zadań Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej („ENTSO-E”). 

(5) Dyrektywa 2009/72/WE stanowi też, że operator 
systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za zapew
nienie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej, zaś rozporządzeniem 
(WE) nr 714/2009 ( 4 ) powierza się ENTSO-E zadanie 
przyjęcia narzędzi mających na celu zapewnienie koordy
nacji eksploatacji sieci w warunkach normalnych i w 

sytuacjach nadzwyczajnych, a także regularne opracowy
wanie europejskiej prognozy wystarczalności mocy 
wytwórczych. 

(6) Na mocy dyrektywy 2009/72/WE państwa członkowskie, 
jak również organy regulacyjne, mają obowiązek współ
pracować ze sobą oraz z Komisją w celu integracji ich 
rynków krajowych, co stanowi pierwszy krok w kierunku 
stworzenia w pełni zliberalizowanego rynku wewnętrz
nego. Komisja monitoruje wykonanie przepisów dyrek
tywy 2009/72/WE ( 5 ). 

(7) Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawial
nych źródeł energii prowadzi do nowych wyzwań dla 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do stabilności sieci i bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej. Większa koordynacja 
środków polityki związanych z wewnętrznym rynkiem 
energii elektrycznej pomiędzy państwami członkowskimi, 
innymi zainteresowanymi stronami oraz Komisją ma 
zasadnicze znaczenie dla powodzenia integracji europej
skich rynków energii elektrycznej i utrzymania wyso
kiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycz
nej. 

(8) Komisja zainicjowała zatem kilka spotkań z udziałem 
wysokiego szczebla przedstawicieli właściwych organów 
państw członkowskich, krajowych organów regulacji 
energetyki, ENTSO-E oraz Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki („Agencja”) w celu 
wymiany poglądów i uwzględniania ich w swoim podej 
ściu strategicznym do kwestii bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej, w tym stabilności sieci i wystarczal
ności mocy wytwórczych. Te pierwsze działania oraz 
pomysł utworzenia Grupy Koordynacyjnej ds. Energii 
Elektrycznej zostały omówione na nieformalnym posie
dzeniu Rady ds. Energii we Wrocławiu we wrześniu 
2011 r. oraz na posiedzeniach Rady ds. Transportu, Tele
komunikacji i Energii w listopadzie 2011 r. i w lutym 
2012 r. 

(9) Te spotkania przedstawicieli wysokiego szczebla okazały 
się bardzo przydatne dla Komisji i wszystkich zaangażo
wanych stron. Dostarczyły one cennych spostrzeżeń na 
temat rynku wewnętrznego energii elektrycznej i kwestii 
bezpieczeństwa dostaw oraz umożliwiły omówienie 
różnych ewentualnych rozwiązań istniejących proble
mów. W ich trakcie podkreślano w szczególności
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( 1 ) Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 22. 
( 2 ) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55. 
( 3 ) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 15. 

( 5 ) Zob. w szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa 
dostaw art. 47 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/72/WE (monitorowa
nie). Komisja musi również ocenić kwestie bezpieczeństwa dostaw 
w kontekście decyzji w sprawie certyfikacji (zob. art. 11 ust. 7 
dyrektywy 2009/72/WE) i zachęca się ją do przedkładania zaleceń 
dotyczących negocjowania stosownych umów z krajami trzecimi 
obejmujących kwestie bezpieczeństwa dostaw (zob. motyw 25 
dyrektywy 2009/72/WE).



konieczność sprostania nowym wyzwaniom dotyczącym 
zintegrowanych rynków energii elektrycznej na poziomie 
europejskim. 

(10) Należy zatem sformalizować przedmiotową grupę 
ekspertów w dziedzinie energii elektrycznej oraz określić 
jej zadania i strukturę. 

(11) Grupa powinna pomagać w umacnianiu i intensyfikacji 
współpracy i koordynacji działań między państwami 
członkowskimi a Komisją w dziedzinie transgranicznego 
handlu energią elektryczną i bezpieczeństwa dostaw, 
w tym wystarczalności mocy wytwórczych i stabilności 
sieci, a także w przygotowywaniu potencjalnych nowych 
inicjatyw politycznych oraz w reagowaniu na możliwe 
kryzysy w dostawach. 

(12) Grupa Koordynacyjna ds. Energii Elektrycznej powinna 
zapewnić Komisji i swoim członkom niezbędną wiedzę 
specjalistyczną na potrzeby polityki w zakresie inicjatyw 
mających na celu chronienie i wzmacnianie integracji 
rynku oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

(13) W skład grupy powinny wchodzić właściwe organy 
państw członkowskich (ministerstwa właściwe w spra
wach energii elektrycznej oraz krajowe organy regulacyj
ne), ENTSO-E oraz Agencja. Należy ustanowić zasady 
dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. 

(14) Dane osobowe dotyczące członków grupy 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 ( 6 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Ustanowienie Grupy Koordynacyjnej ds. Energii 
Elektrycznej 

Niniejszym powołuje się Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elek
trycznej, zwaną dalej „Grupą”. 

Artykuł 2 

Zadania Grupy 

1. Grupa ma za zadanie: 

a) służyć jako platforma do wymiany informacji oraz koordy
nacji środków polityki w dziedzinie energii elektrycznej, 
które mają wymiar transgraniczny, oraz do wymiany 
doświadczeń, najlepszych praktyk i wiedzy specjalistycznej, 
a także aby wspierać Komisję przy opracowywaniu jej 
inicjatyw politycznych; 

b) ułatwiać wymianę informacji i współpracę w zakresie bezpie
czeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym wystarczalności 
mocy wytwórczych i stabilności sieci transgranicznych. 

2. Grupa ma w szczególności: 

a) wymieniać informacje na temat decyzji w sprawie wytwa
rzania i przesyłu energii oraz ich potencjalnych konsek
wencji dla handlu transgranicznego i stabilności sieci trans
granicznych; 

b) omawiać poszczególne kwestie budzące obawy co do stabil
ności sieci lub wystarczalności mocy wytwórczych w celu 
opracowania skoordynowanych rozwiązań zgodnych z zasa
dami rynku wewnętrznego energii; 

c) dokonywać przeglądu regularnych prognoz wystarczalności 
przygotowanych przez ENTSO-E, w szczególności w przy
padku gdy sprawozdania te wskazują na potencjalne zagro 
żenie bezpieczeństwa dostaw; 

d) wspierać wymianę informacji na temat stanów nadzwyczaj
nych, zapobieganie im i skoordynowane działania w przy
padku ich wystąpienia w obrębie Unii oraz z państwami 
trzecimi. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może konsultować się z Grupą w każdej kwestii zwią
zanej z energią elektryczną, w szczególności z bezpieczeństwem 
dostaw energii elektrycznej. 

Artykuł 4 

Skład Grupy 

1. W skład Grupy wchodzą następujący członkowie: 

a) organy państw członkowskich, w szczególności ministerstwa 
właściwe w sprawach energii; 

b) krajowe organy regulacyjne ds. energetyki; 

c) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(„Agencja”) ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 
713/2009 ( 7 ); 

d) Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”) ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 ( 8 ). 

2. Każdy z członków wyznacza nie więcej niż dwóch stałych 
przedstawicieli i dwóch zastępców do udziału w pracach Grupy. 
Jednym ze stałych przedstawicieli państwa członkowskiego jest 
dyrektor departamentu administracji rządowej odpowiedzial
nego za kwestie energetyki. Jednym ze stałych przedstawicieli 
krajowych organów regulacyjnych jest jego dyrektor generalny 
lub prezes. Jednym ze stałych przedstawicieli wyznaczonych 
przez Agencję jest jej dyrektor. Jednym ze stałych przedstawi
cieli wyznaczonych przez ENTSO energii elektrycznej jest jej 
sekretarz generalny. Warunki powoływania zastępców są takie 
same jak w przypadku członków; zastępcy automatycznie przej
mują obowiązki członków nieobecnych bądź niedysponowa
nych.
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( 6 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. 
( 7 ) Porównaj: przypis 3. 
( 8 ) Porównaj: przypis 4.



3. W okresie stanu nadzwyczajnego na poziomie Unii, 
państwa członkowskiego lub regionu, bądź w przypadku innych 
sytuacji wyjątkowych, członkowie Grupy mogą zwrócić się do 
Komisji o wyznaczenie więcej niż dwóch przedstawicieli do 
udziału w pracach Grupy. 

4. Nazwy członków Grupy oraz imiona i nazwiska ich 
stałych przedstawicieli i ich zastępców są publikowane 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów („re
jestr”) ( 9 ). 

5. Każdy członek Grupy Koordynacyjnej ds. Energii Elek
trycznej dokonuje rejestracji przez Internet („strona internetowa 
CIRCABC ( 10 )”) oraz dopilnowuje, aby jego status członkostwa 
był aktualny. 

6. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i publiko
wane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji („przewodni
czący”). 

2. Przewodniczący zwołuje regularnie posiedzenia Grupy 
i dzieli się z Grupą informacjami otrzymanymi od jej członków, 
zachowując przy tym poufność szczególnie chronionych infor
macji handlowych. 

3. W porozumieniu ze służbami Komisji Grupa może usta
nawiać podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, 
zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Grupę. 
Tego rodzaju podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po 
wypełnieniu swojego mandatu. 

4. Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów spoza 
Grupy posiadających szczególną wiedzę na temat zagadnienia 
znajdującego się w porządku obrad, takich jak przedstawiciele 
organizacji producentów lub konsumentów bądź państw trze
cich, do udziału w pracach grupy lub podgrupy na zasadzie ad 
hoc. Ponadto przedstawiciel Komisji może nadawać status obser
watora osobom fizycznym i organizacjom, zdefiniowanym 
w zasadzie 8 pkt 3 zasad horyzontalnych dotyczących grup 
ekspertów, oraz krajom kandydującym. 

5. Członkowie grup eksperckich i ich przedstawiciele oraz 
zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zacho
wania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich 

przepisach wykonawczych, a także przepisom Komisji doty
czącym bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejaw
nych UE, określonym w załączniku do decyzji Komisji 
2001/844/WE, EWWiS, Euratom ( 11 ). W przypadku nieprze
strzegania przez nich powyższych zobowiązań Komisja może 
podjąć wszelkie stosowne środki. 

6. Posiedzenia Grupy i jej podgrup odbywają się zasadniczo 
w pomieszczeniach Komisji. Komisja zapewnia Grupie usługi 
sekretariatu. Do udziału w posiedzeniach Grupy i jej podgrup 
mogą być zapraszane inne służby Komisji oraz Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych, jeżeli omawiane sprawy 
bezpośrednio ich dotyczą. 

7. Nie naruszając przepisów ust. 6 niniejszego artykułu, 
Komisja udostępnia członkom Grupy wszystkie istotne doku
menty robocze za pośrednictwem specjalnej przestrzeni współ
pracy z partnerami Unii Europejskiej (tj. strony internetowej 
CIRCA). Ponadto Komisja publikuje wszelkie istotne doku
menty, umieszczając je w rejestrze lub zapewniając dostęp do 
nich poprzez link w rejestrze do odpowiedniej strony interne
towej. Należy przewidzieć wyjątki od zasady systematycznego 
publikowania, w przypadku gdy ujawnienie dokumentu naru
szyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, jak o
kreślono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

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

2. Koszty podróży poniesione przez jednego przedstawiciela 
każdego państwa członkowskiego i krajowego organu regulacyj
nego są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowią
zującymi w Komisji. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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( 9 ) Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich nazwisko, 
mogą złożyć wniosek o wyłączenie ich z powyższej zasady. 
Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy ekspertów uznaje 
się za uzasadniony w przypadku, gdy opublikowanie nazwiska 
mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub nietykalności osobistej, 
bądź stanowić nieuzasadnione naruszenie prywatności. 

( 10 ) CIRCABC oznacza Centrum Zasobów Komunikacyjno-Informacyj
nych dla Administracji, Przedsiębiorstw i Obywateli (ang. Commu
nication & Information Resource Centre for Administrations, Businesses 
and Citizens). ( 11 ) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.
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