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Poprawka 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreśla się

Europejska organizacja operatorów 
systemów dystrybucyjnych

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests.As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
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Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Poprawka 1362
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji. W kwestiach o znaczeniu 
międzysektorowym organizacja OSD 
UE energii elektrycznej zrzeszająca 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
dopilnowuje koordynacji, na równych 
zasadach, z operatorami systemów 
dystrybucji gazu reprezentowanymi przez 
stały komitet do czasu utworzenia 
analogicznej organizacji zrzeszającej 
operatorów systemów dystrybucji gazu 
oraz ustalenia form współpracy między 
obiema organizacjami.

Or. en
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Poprawka 1363
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2],
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej
organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 1364
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 35 
[recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], lub 
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współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

którzy są finansowo rozłączni i w pełni 
niezależni od organizacji związanych z 
energią zgodnie z postanowieniami art. 
[50 c], współpracują ze sobą na poziomie 
Unii za pośrednictwem europejskiej 
organizacji zrzeszającej operatorów 
systemów dystrybucyjnych („organizacja 
OSD UE”) w celu wspierania ukończenia 
tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej oraz 
propagowania optymalnego zarządzania 
systemami dystrybucyjnymi i 
przesyłowymi oraz skoordynowanej 
eksploatacji tych systemów. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 1365
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 



AM\1134764PL.docx 7/129 PE610.751v01-00

PL

uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji. Proces decyzyjny musi 
gwarantować proporcjonalną 
reprezentację geograficzną operatorów 
systemu dystrybucyjnego w organizacji 
OSD UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by operatorzy systemu dystrybucyjnego mieli proporcjonalną 
reprezentację geograficzną w organizacji OSD UE, aby zagwarantować, że przy 
opracowywaniu dokumentów i prawodawstwa organizacja weźmie pod uwagę specyfikę 
poszczególnych regionów.

Poprawka 1366
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji. Proces decyzyjny musi 
gwarantować proporcjonalną 
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reprezentację geograficzną operatorów 
systemu dystrybucyjnego w organizacji 
OSD UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by operatorzy systemu dystrybucyjnego mieli proporcjonalną 
reprezentację geograficzną w organizacji OSD UE, aby zagwarantować, że przy 
opracowywaniu dokumentów i prawodawstwa organizacja weźmie pod uwagę specyfikę 
poszczególnych regionów.

Poprawka 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, w 
tym operatorzy systemów dystrybucyjnych 
de minimis, współpracują ze sobą na 
poziomie Unii za pośrednictwem 
europejskiej organizacji zrzeszającej 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
(„organizacja OSD UE”) w celu wspierania 
ukończenia tworzenia i funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
oraz propagowania optymalnego 
zarządzania systemami dystrybucyjnymi i 
przesyłowymi oraz skoordynowanej 
eksploatacji tych systemów. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, mają 
prawo stać się zarejestrowanymi 
członkami tej organizacji.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie wolno wykluczać małych operatorów systemów dystrybucyjnych z europejskiej 
organizacji zrzeszającej operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poprawka 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2],
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów, jak również wymiany 
najlepszych praktyk związanych z różnymi 
wyzwaniami, przed jakimi stoją operatorzy
systemów dystrybucyjnych w Unii, w tym 
cyfryzacją sieci dystrybucji, 
wprowadzeniem inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych.

Or. en

Poprawka 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
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którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2],
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji. Zarejestrowani członkowie 
mogą uczestniczyć w organizacji OSD UE 
bezpośrednio lub być reprezentowani 
przez wybrane przez siebie krajowe lub 
europejskie stowarzyszenie.

Or. en

Poprawka 1370
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2],
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 

Wszyscy operatorzy systemów 
dystrybucyjnych współpracują ze sobą na 
poziomie Unii za pośrednictwem 
europejskiej organizacji zrzeszającej 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
(„organizacja OSD UE”) w celu wspierania 
ukończenia tworzenia i funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
wspierania rozwoju zrównoważonego, 
zdecentralizowanego i bardziej 
zintegrowanego systemu energetycznego
oraz propagowania optymalnego 
zarządzania systemami dystrybucyjnymi i 
przesyłowymi oraz skoordynowanej 
eksploatacji tych systemów. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych i 
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systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

reprezentujące ich na szczeblu unijnym 
stowarzyszenia, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 1371
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2], 
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, mają 
prawo stać się zarejestrowanymi 
członkami tej organizacji.

Or. de

Uzasadnienie

Organizacja OSD UE będzie opracowywać zbiory przepisów dotyczących funkcjonowania 
europejskiego rynku wewnętrznego, które po uprawomocnieniu przez Komisję Europejską 
będą miały zastosowanie do wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych, niezależnie od 
wielkości czy struktury organizacyjnej.W związku z tym wszyscy europejscy operatorzy 
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systemów dystrybucyjnych powinni mieć możliwość udziału w organizacji OSD UE, w tym 
tzw. operatorzy de minimis (udział powinien pozostać dobrowolny).

Poprawka 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonując swoje funkcje wynikające z 
prawa Unii, organizacja OSD UE działa w 
sposób niezależny od interesów krajowych 
poszczególnych państw lub interesów 
krajowych operatorów systemu 
przesyłowego, a także przyczynia się do 
efektywnego i trwałego osiągnięcia celów 
określonych w ramach polityki 
klimatyczno-energetycznej obejmujących 
lata 2020–2030, w szczególności poprzez 
udział w efektywnej integracji energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii oraz w podnoszeniu 
poziomu efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 1373
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemu dystrybucyjnego w 
każdym kraju mają możliwość wyboru 
krajowego przedstawiciela operatorów 
systemu dystrybucyjnego 
odpowiedzialnego za koordynację 
wkładów, mianowanie ekspertów do grup 
roboczych i głosowanie.

Or. en
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Poprawka 1374
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ważenie głosów krajowych przedstawicieli 
operatorów systemu dystrybucyjnego jest 
zgodne z procedurą głosowania Rady, 
zgodnie z definicją w art. 16 ust. 4 wersji 
skonsolidowanej traktatu o Unii 
Europejskiej, zmienionego Traktatem z 
Lizbony („podwójna większość”).

Or. en

Poprawka 1375
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 a

Zadania forum konsultacyjnego

1.Do zadań członków forum 
konsultacyjnego należy doradzanie 
Komisji w sprawach związanych z 
eksploatacją sieci dystrybucyjnych i 
zarządzaniem nimi.

2.Komisja może zasięgnąć porady forum 
konsultacyjnego w jakiejkolwiek sprawie 
dotyczącej wdrażania niniejszego 
rozporządzenia oraz przekształcenia 
dyrektywy 2009/72/WE zgodnie z 
wnioskiem COM(2016) 864/2 oraz kwestii 
związanych z przyjmowaniem kodeksów 
sieci i wytycznych, o których mowa w art. 
54.Do forum konsultacyjnego może także 
zwrócić się Komisja i Agencja w związku z 
innymi środkami.
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3.Forum konsultacyjne może:

a) opracować najlepsze praktyki, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji lub 
Agencji, w sprawach związanych z 
rozwijaniem odpowiedzi odbioru, 
integracją odnawialnych zasobów energii, 
wytwarzaniem rozproszonym i innymi 
zasobami obecnymi w sieci 
dystrybucyjnej;

b) informować Komisję lub Agencję o 
problemach związanych z wdrażaniem 
kodeksów sieci, o których mowa w art. 54, 
oraz przedstawiać im zalecenia i sugestie 
dotyczące takich problemów;

c) prowadzić inną działalność niezbędną 
do wypełniania jego funkcji.Forum 
Konsultacyjne informuje Komisję o 
swoich działaniach.

Or. en

Poprawka 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 a

Członkostwo w Europejskiej organizacji 
operatorów systemu dystrybucyjnego 

(organizacja OSD UE)

Udział poszczególnych operatorów sieci 
dystrybucyjnych w organizacji OSD UE 
odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy pragną uczestniczyć w organizacji 
OSD UE, stają się zarejestrowanymi 
członkami tej organizacji.

Organizacja OSD UE gwarantuje równe 
traktowanie wszystkich operatorów 
systemu dystrybucyjnego będących 
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członkami, bez względu na ich wielkość.

Organizacja OSD UE dopilnowuje, by 
mniejsi lub niezależni operatorzy systemu 
dystrybucyjnego byli odpowiednio 
reprezentowani, w tym podczas procedury 
decyzyjnej.

Or. en

Poprawka 1377
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 a

Forum konsultacyjne

Komisja powołuje forum konsultacyjne 
ds. eksploatacji sieci dystrybucyjnych i 
zarządzania nimi.Komisja dopilnowuje, by 
forum konsultacyjne przestrzegało 
zrównoważonego udziału wszystkich 
zainteresowanych stron związanych z 
eksploatacją sieci dystrybucyjnych i 
zarządzaniem nimi, takich jak operatorzy 
systemu, użytkownicy systemu, 
koncentratorzy, odpowiednie zrzeszenia 
branżowe, organizacje ochrony 
środowiska naturalnego i organizacje 
konsumenckie.Regulamin forum ustala 
Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast domagać się utworzenia organizacji OSD UE Komisja powinna utworzyć forum 
konsultacyjne ds. eksploatacji sieci dystrybucyjnych i zarządzania nimi.Biorąc pod uwagę 
jego czysto doradczy charakter, forum konsultacyjne znacznie zmniejszyłoby ryzyko 
samoregulacji ze strony operatorów systemu dystrybucyjnego.Ponadto forum konsultacyjne 
uwzględniłoby szersze grono zainteresowanych stron w forum.
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Poprawka 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 skreśla się

Ustanowienie organizacji OSD UE 
energii elektrycznej

1. Do dnia [OP: twelve months after entry 
into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 
terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

3. Komisja wydaje opinię w sprawie 
projektu statutu, wykazu członków i 
projektu regulaminu wewnętrznego, 
uwzględniając opinię Agencji 
przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Agencji.

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania pozytywnej opinii Komisji 
operatorzy systemów przesyłowych 
ustanawiają organizację OSD UE oraz 
przyjmują i publikują jej statut i 
regulamin wewnętrzny.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 
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przedkłada się Komisji i Agencji w 
przypadku dokonania w nich zmian lub 
na uzasadniony wniosek Komisji lub 
Agencji. Agencja i Komisja wydają opinię 
na ich temat w trybie określonym w ust. 
2–4.

6. Koszty związane z działalnością 
organizacji OSD UE są ponoszone przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
którzy są zarejestrowanymi członkami, 
oraz podlegają uwzględnieniu przy 
wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne 
zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy 
są one uzasadnione i proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów, powinno się odstąpić od propozycji utworzenia 
organizacji OSD UE.Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami.

Poprawka 1379
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do dnia [OP:two months after 
entry into force] r. każde państwo 
członkowskie dopilnowuje, by operatorzy 
systemu dystrybucyjnego państw 
członkowskich mogli wybrać, w sposób 
sprawiedliwy i przejrzysty, krajowego 
przedstawiciela operatorów systemu 
dystrybucyjnego do organizacji OSD 
UE.Państwa członkowskie dopilnowują, 
by przedstawiciel ten był ponownie 
wybierany co dwa lata oraz na wniosek 
większości operatorów systemu 
dystrybucyjnego państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 1380
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1381
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt struktury 
zarządzania, która gwarantuje 
sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
interesów członków i państw 
członkowskich. Obejmuje to również 
projekt statutu, wykaz zarejestrowanych 
członków, projekt regulaminu 
wewnętrznego, w tym również regulamin 
konsultacji z ENTSO energii elektrycznej i 
innymi zainteresowanymi stronami, oraz 
zasady finansowania ustanawianej 
organizacji OSD UE.
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Or. en

Poprawka 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. zarejestrowani 
członkowie, bezpośredni lub 
reprezentowani przez wybrane przez siebie 
krajowe lub europejskie stowarzyszenie, 
przy wsparciu administracyjnym Agencji, 
przedkładają Komisji i Agencji projekt 
statutu, wykaz zarejestrowanych członków, 
projekt regulaminu wewnętrznego, w tym 
również regulamin konsultacji z ENTSO-E
i innymi zainteresowanymi stronami, oraz 
zasady finansowania ustanawianej 
organizacji OSD UE.

Or. en

Poprawka 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, procedury podejmowania decyzji 
oraz zasady finansowania ustanawianej 
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ustanawianej organizacji OSD UE. organizacji OSD UE.

Or. en

Poprawka 1384
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. krajowi przedstawiciele 
operatorów systemu dystrybucyjnego, przy 
wsparciu administracyjnym Agencji, 
przedkładają Komisji i Agencji projekt 
statutu, wykaz zarejestrowanych członków, 
projekt regulaminu wewnętrznego, w tym 
również regulamin konsultacji z ENTSO 
energii elektrycznej i innymi 
zainteresowanymi stronami, oraz zasady 
finansowania ustanawianej organizacji 
OSD UE.

Or. en

Poprawka 1385
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 

1. Operatorzy systemu 
dystrybucyjnego współpracują ze sobą na 
poziomie Unii, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów energetycznych i 
klimatycznych UE, w tym integracji dużej 
ilości energii elektrycznej wytwarzanej ze 
źródeł odnawialnych, w celu wspierania 
ukończenia tworzenia i funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
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stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

oraz propagowania optymalnego 
zarządzania systemami dystrybucyjnymi i 
przesyłowymi oraz skoordynowanej 
eksploatacji tych systemów.

Or. en

Poprawka 1386
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 
terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 

2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 
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terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania, uwzględniając w 
szczególności postanowienia dotyczące 
niezależności organizacji OSD UE od jej 
członków, zapobiegania konfliktowi 
interesów oraz konieczności 
zagwarantowania geograficznie 
wyważonej reprezentacji oraz równego 
traktowania członków, w szczególności w 
odniesieniu do małych i niezależnych 
operatorów systemu dystrybucyjnego.

Or. en

Poprawka 1388
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 
terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

2. Operatorzy systemu 
dystrybucyjnego, którzy stosują się do 
zasad określonych w art. 50c (nowy),
mogą zrzeszyć się we wspólnej 
europejskiej organizacji operatorów 
systemu dystrybucyjnego w sektorze 
energii elektrycznej („organizacja OSD 
UE”) zorganizowanej przy wsparciu 
administracyjnym Agencji.

Or. en

Poprawka 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 
terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

2. Po przeprowadzeniu formalnych 
konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemów dystrybucyjnych
i organizacje ochrony konsumentów, 
Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu wewnętrznego w 
terminie dwóch miesięcy od dnia ich 
otrzymania.

Or. en

Poprawka 1390
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wydaje opinię w sprawie 
projektu statutu, wykazu członków i 
projektu regulaminu wewnętrznego, 
uwzględniając opinię Agencji 
przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Agencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1391
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wydaje opinię w sprawie 
projektu statutu, wykazu członków i 
projektu regulaminu wewnętrznego, 
uwzględniając opinię Agencji 

3. Organizacja OSD UE przedkłada 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt
regulaminu, w tym również regulamin 
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przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Agencji.

konsultacji z ENTSO energii elektrycznej 
i innymi zainteresowanymi stronami, oraz 
zasady finansowania ustanawianej 
organizacji OSD UE.

Or. en

Poprawka 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wydaje opinię w sprawie 
projektu statutu, wykazu członków i 
projektu regulaminu wewnętrznego, 
uwzględniając opinię Agencji 
przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Agencji.

3. Komisja wydaje opinię w sprawie 
projektu statutu, wykazu członków i 
projektu regulaminu wewnętrznego i 
procedury podejmowania decyzji, 
uwzględniając opinię Agencji 
przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Agencji.

Or. en

Poprawka 1393
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania pozytywnej opinii Komisji 
operatorzy systemów przesyłowych 
ustanawiają organizację OSD UE oraz 
przyjmują i publikują jej statut i 
regulamin wewnętrzny.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 1394
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od 
dnia otrzymania pozytywnej opinii Komisji 
operatorzy systemów przesyłowych 
ustanawiają organizację OSD UE oraz 
przyjmują i publikują jej statut i 
regulamin wewnętrzny.

4. W ciągu dwóch miesięcy od 
momentu otrzymania Agencja, po 
formalnych konsultacjach z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
użytkowników systemu dystrybucyjnego, 
przedstawia Komisji opinię w sprawie 
projektu statutu, wykazu członków i 
projektu regulaminu określającego co 
najmniej walne zgromadzenie, Zarząd, 
niezależny komitet doradczy, sekretarza 
generalnego i sekretariat oraz zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 50a (nowy).

Or. en

Poprawka 1395
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 
1, przedkłada się Komisji i Agencji w 
przypadku dokonania w nich zmian lub 
na uzasadniony wniosek Komisji lub 
Agencji. Agencja i Komisja wydają opinię 
na ich temat w trybie określonym w ust. 
2–4.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1396
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 
1, przedkłada się Komisji i Agencji w 
przypadku dokonania w nich zmian lub 
na uzasadniony wniosek Komisji lub 
Agencji. Agencja i Komisja wydają opinię 
na ich temat w trybie określonym w ust. 
2–4.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1397
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Koszty związane z działalnością 
organizacji OSD UE są ponoszone przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
którzy są zarejestrowanymi członkami, 
oraz podlegają uwzględnieniu przy 
wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne 
zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy 
są one uzasadnione i proporcjonalne.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1398
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Koszty związane z działalnością 6. Koszty związane z działalnością 
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organizacji OSD UE są ponoszone przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
którzy są zarejestrowanymi członkami, 
oraz podlegają uwzględnieniu przy 
wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne 
zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy 
są one uzasadnione i proporcjonalne.

organizacji OSD UE są ponoszone przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
którzy są zarejestrowanymi członkami, 
oraz są uznawane za koszty 
kwalifikowalne i podlegają uwzględnieniu 
przy wyliczaniu taryf przez organ 
regulacyjny. Organy regulacyjne 
zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy 
są one uzasadnione i proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie artykułu. Koszty związane z udziałem operatorów systemu dystrybucyjnego 
w organizacji OSD UE są uznane przez krajowe organy regulacyjne za koszty kwalifikowalne, 
co odpowiednio zostaje uwzględnione w opłatach. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
zniechęcenia operatorów systemu dystrybucyjnego do członkostwa w organizacji OSD UE.

Poprawka 1399
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Koszty związane z działalnością 
organizacji OSD UE są ponoszone przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
którzy są zarejestrowanymi członkami,
oraz podlegają uwzględnieniu przy 
wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne 
zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy 
są one uzasadnione i proporcjonalne.

6. Koszty związane z działalnością 
organizacji OSD UE są ponoszone przez 
wszystkich europejskich operatorów 
systemów dystrybucyjnych oraz podlegają 
uwzględnieniu przy wyliczaniu taryf. 
Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty 
tylko wówczas, gdy są one uzasadnione i 
proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 1400
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 a

Regulamin organizacji OSD UE energii 
elektrycznej

1. Statut i regulamin organizacji OSD UE 
przyjęty zgodnie z art. 50 określa 
następujące zasady organizacji:

a) udział w pracach organizacji OSD UE 
jest zarezerwowany dla zarejestrowanych 
członków;

b) decyzje strategiczne dotyczące 
działalności organizacji OSD UE oraz 
wytyczne dla Zarządu są przyjmowane 
przez Walne Zgromadzenie;

c) decyzje Walnego Zgromadzenia są 
przyjmowane 65% głosów oddanych przez 
członków z siedzibą w co najmniej 55% 
państw członkowskich;

d) decyzje Walnego Zgromadzenia mogą 
zostać zablokowane przez 35% głosów 
oddanych przez członków z siedzibą w co 
najmniej czterech państwach 
członkowskich;

e) Zarząd wybierany jest przez walne 
zgromadzenie na maksymalny i raz 
odnawialny okres czterech lat;

f) spośród swoich członków Zarząd 
mianuje prezesa i trzech wiceprezesów;

g) współpracą między operatorami 
systemu dystrybucyjnego a operatorami 
systemu przesyłowego zgodnie z art. 52 i 
53 kieruje Zarząd;

h) decyzje Zarządu są przyjmowane 
zwykłą większością 11 głosów lub 
większością kwalifikowaną 15 głosów;

i) spośród swoich członków Walne 
Zgromadzenie wybiera sekretarza 
generalnego na raz odnawialną 
czteroletnią kadencję;

j) Walne Zgromadzenie powołuje grupę 
ekspertów;

2. Statut i regulamin organizacji OSD UE 
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przyjęty zgodnie z art. 50 gwarantuje 
sprawiedliwe i proporcjonalne 
traktowanie jej członków i odzwierciedla 
ich zróżnicowaną strukturę geograficzną i 
gospodarczą. W szczególności zgodnie z 
procedurami:

a) liczba głosów przypisana 
poszczególnym członkom walnego 
zgromadzenia jest ustalana na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych kryteriów 
odzwierciedlających zakres ich 
działalności gospodarczej;

b) Zarząd składa się z prezesa Zarządu i 
19 przedstawicieli członków, w tym:10 
przedstawicieli członków z ponad 1 mln 
użytkowników sieci;5 przedstawicieli 
członków z liczbą użytkowników sieci od 
100 tys. do 1 mln. oraz 5 przedstawicieli 
członków z mniej niż 100 tys. 
użytkowników sieci;

c) w skład Zarządu wchodzą maksymalnie 
trzej przedstawiciele członków z siedzibą w 
tym samym państwie członkowskim;

d) wiceprezesów Zarządu mianuje się 
spośród przedstawicieli członków z każdej 
grupy reprezentującej odpowiednio liczbę 
użytkowników sieci;

3.Statut i regulamin organizacji OSD UE 
przyjęty zgodnie z art. 50 gwarantuje 
właściwe funkcjonowanie niezależnego 
komitetu doradczego, w szczególności :

a) gwarantuje, że niezależny komitet 
doradczy składa się z przedstawicieli 
użytkowników systemu, użytkowników 
końcowych oraz innych istotnych 
zainteresowanych stron;

b) pracuje nad określeniem najlepszych 
praktyk w odniesieniu do zadań 
określonych w art. 51;

c) wnosi wkład w prace organizacji OSD 
UE oraz w szczególności w 
opracowywanie kodeksów sieci, rocznego 
programu prac i sprawozdań rocznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł jest logiczną konsekwencją utworzenia organizacji OSD UE w poprzednim artykule.

Poprawka 1401
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 b

Nadzór Agencji nad organizacją OSD UE

1.Przygotowując propozycje zgodnie z 
zadaniami, o których mowa w art. 51, 
organizacja OSD UE przedkłada Agencji 
projekt propozycji. W ciągu dwóch 
miesięcy od momentu otrzymania projektu 
Agencja przedstawia organizacji OSD UE 
swoją opinię oraz propozycje zmian. W 
przypadku negatywnej opinii organizacja 
OSD UE przedkłada zmienioną wersję 
tekstu.

2. Każda osoba fizyczna lub prawna, 
której dotyczy decyzja, może wnieść do 
Agencji odwołanie od decyzji organizacji 
OSD UE, w obszarach, w których 
organizacja ma faktyczne uprawnienia 
decyzyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten stanowi logiczną konsekwencję art. 50 w sprawie utworzenia organizacji OSD 
UE.

Poprawka 1402
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 50 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 c

Udział operatorów systemu 
dystrybucyjnego

1.Aby zagwarantować niezależność 
organizacji OSD UE, wszyscy operatorzy 
systemu dystrybucyjnego muszą spełniać 
następujące warunki, aby stać się 
członkami organizacji OSD UE:

a) operatorzy systemu dystrybucyjnego 
ustanawiają i wdrażają program 
zgodności, w którym określa się środki 
wprowadzane w celu zapewnienia 
wyeliminowania działań 
dyskryminacyjnych oraz zapewnienia 
odpowiedniego monitorowania zgodności 
z tym programem. W programie zgodności 
określa się szczegółowe obowiązki 
pracowników związane z osiągnięciem 
tego celu. Program podlega zatwierdzeniu
przez organ regulacyjny. Bez uszczerbku 
dla uprawnień krajowego organu 
regulacji energetyki, zgodność 
z programem jest niezależnie 
monitorowana przez inspektora do spraw 
zgodności.

b) operator systemu dystrybucyjnego 
informuje organ regulacyjny o zasobach 
finansowych dostępnych na przyszłe 
projekty inwestycyjne i/lub odtworzenie 
istniejących aktywów.

2.Operatorzy systemu dystrybucyjnego 
będący częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo muszą spełniać 
następujące dodatkowe warunki, aby stać 
się członkami organizacji OSD UE:

a) ogólna struktura zarządcza i statut 
operatora systemu dystrybucyjnego muszą 
zapewniać faktyczną niezależność 
operatora systemu dystrybucyjnego.
Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może określać, bezpośrednio ani 
pośrednio, zachowań konkurencyjnych 
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operatora systemu dystrybucyjnego 
w zakresie jego bieżącej działalności oraz 
zarządzania siecią ani w zakresie działań 
niezbędnych do rozwoju sieci.

b) operator systemu dystrybucyjnego nie 
dyskryminuje poszczególnych osób lub 
podmiotów, ani nie ogranicza, nie zakłóca 
ani nie zapobiega konkurencji w zakresie 
wytwarzania lub dostaw;

c) operator systemu dystrybucyjnego może 
jednak świadczyć usługi na rzecz 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, o ile świadczenie takich usług 
nie wprowadza dyskryminacji między 
użytkownikami systemu, jest dostępne dla 
wszystkich użytkowników systemu na tych 
samych warunkach i nie ogranicza, nie 
zakłóca ani nie zapobiega konkurencji 
w zakresie wytwarzania lub dostaw;

d) operator systemu dystrybucyjnego ma 
uprawnienia do pozyskiwania środków 
pieniężnych na rynku kapitałowym, w 
szczególności przez zaciąganie 
zobowiązań finansowych i podnoszenie 
kapitału;

e) wszelkie powiązania 
handlowe i finansowe między 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo a operatorem systemu 
dystrybucyjnego, w tym również pożyczki 
udzielane przez operatora systemu 
dystrybucyjnego przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, muszą być 
zgodne z warunkami rynkowymi.
Operator systemu dystrybucyjnego 
prowadzi szczegółową dokumentację tych 
powiązań 
handlowych i finansowych i udostępnia ją 
na wniosek organowi regulacyjnemu.
Operator systemu dystrybucyjnego 
przedstawia do zatwierdzenia organowi 
regulacyjnemu wszelkie umowy 
handlowe i finansowe z przedsiębiorstwem 
zintegrowanym pionowo.

f) operator systemu dystrybucyjnego nie 
dzieli systemów ani urządzeń 
informatycznych, obiektów fizycznych 
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i zabezpieczonych systemów dostępu 
z żadną częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo ani nie korzysta 
z usług tych samych konsultantów lub
wykonawców zewnętrznych w zakresie 
systemów i urządzeń informatycznych 
oraz systemów zabezpieczenia dostępu.

g) operator systemu dystrybucyjnego nie 
może powodować — w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, komunikacji, 
marki i obiektów — nieporozumień w 
odniesieniu do odrębnej tożsamości części 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub jakiejkolwiek jego części.

h) operator systemu dystrybucyjnego 
ustanawia organ nadzorujący, 
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, 
które mogą mieć znaczący wpływ na 
wartość aktywów wspólników lub 
akcjonariuszy operatora systemu 
dystrybucyjnego, w szczególności za 
decyzje dotyczące zatwierdzenia 
rocznego i dotyczącego dłuższych okresów 
planu finansowego, poziomu zadłużenia 
operatora systemu dystrybucyjnego 
i wielkości dywidendy wypłacanej 
wspólnikom lub akcjonariuszom. Decyzje 
należące do kompetencji organu 
nadzorującego nie obejmują decyzji 
związanych z bieżącą działalnością 
operatora systemu dystrybucyjnego i 
zarządzaniem siecią ani działań 
związanych z przygotowaniem 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci.
Organ nadzorujący składa się z członków 
reprezentujących przedsiębiorstwo 
zintegrowane pionowo, członków 
reprezentujących wspólników lub 
akcjonariuszy będących stronami trzecimi 
oraz, w przypadku gdy jest to przewidziane 
w odpowiednich przepisach państw 
członkowskich, członków 
reprezentujących inne zainteresowane 
strony, takie jak pracownicy operatora 
systemu dystrybucyjnego.

i) decyzje dotyczące powoływania 
i przedłużania okresu urzędowania, 
warunków zatrudnienia – w tym również 
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wynagrodzenia i rozwiązania stosunku 
pracy – osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie i/lub członków organów 
administracyjnych operatora systemu 
dystrybucyjnego podejmowane są przez 
organ nadzorujący operatora systemu 
dystrybucyjnego.

j) nie jest dozwolone zajmowanie 
jakiegokolwiek stanowiska ani 
wykonywanie jakichkolwiek obowiązków 
zawodowych, posiadanie jakichkolwiek 
interesów lub powiązań gospodarczych, 
bezpośrednio lub pośrednio, 
w przedsiębiorstwie zintegrowanym 
pionowo lub jakiejkolwiek jego części lub 
z kontrolującymi go wspólnikami lub 
akcjonariuszami innymi niż operator 
systemu dystrybucyjnego przez okres 
trzech lat przed powołaniem osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie i/lub 
członków organów administracyjnych 
operatora systemu dystrybucyjnego, 
podlegających przepisom niniejszego 
ustępu.

k) osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
i/lub członkowie organów 
administracyjnych oraz pracownicy 
operatora systemu dystrybucyjnego nie 
mogą zajmować jakiegokolwiek innego 
stanowiska ani wykonywać jakichkolwiek 
innych obowiązków zawodowych, 
posiadać jakichkolwiek innych interesów 
lub powiązań gospodarczych, 
bezpośrednio lub pośrednio, 
w jakiejkolwiek innej części 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
ani z kontrolującymi go wspólnikami lub 
akcjonariuszami.

l) osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
i/lub członkowie organów 
administracyjnych oraz pracownicy 
operatora systemu dystrybucyjnego nie 
mogą, bezpośrednio ani pośrednio, 
posiadać żadnych interesów 
w jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo innej niż 
operator systemu dystrybucyjnego ani 
otrzymywać od niej żadnych korzyści 
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finansowych. Ich wynagrodzenie nie 
zależy od działalności ani wyników 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
innych niż działalność lub wyniki 
operatora systemu dystrybucyjnego.

m) po zakończeniu okresu urzędowania 
w strukturach operatora systemu 
dystrybucyjnego osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie nim i/lub członkowie jego 
organów administracyjnych nie mogą 
zajmować żadnego stanowiska ani 
wykonywać jakichkolwiek obowiązków 
zawodowych, mieć interesów lub 
powiązań gospodarczych, bezpośrednio 
lub pośrednio, w przedsiębiorstwie 
zintegrowanym pionowo lub 
w jakiejkolwiek jego części innej niż 
operator systemu dystrybucyjnego ani 
z kontrolującymi go wspólnikami lub 
akcjonariuszami przez okres nie mniej niż 
czterech lat.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka - ściśle związana z art. 50 - zawiera dalsze szczegółowe postanowienia dotyczące 
tworzenia organizacji OSD.

Poprawka 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 skreśla się

Zadania organizacji OSD UE

1. Organizacja OSD UE realizuje 
następujące zadania:

a) skoordynowana eksploatacja i 
planowanie sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych;

b) integracja odnawialnych źródeł energii, 



PE610.751v01-00 36/129 AM\1134764PL.docx

PL

wytwarzania rozproszonego i innych 
zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru;

d) cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w tym 
wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

e) zarządzanie danymi, bezpieczeństwo 
cybernetyczne i ochrona danych;

f) udział w opracowywaniu kodeksów sieci 
w trybie art. 55.

2. Ponadto organizacja OSD UE:

a) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy monitorowaniu 
wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, 
które są istotne z punktu widzenia 
eksploatacji i planowania sieci 
dystrybucyjnych oraz skoordynowanej 
eksploatacji sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych i które przyjęto na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

b) współpracuje z ENTSO energii
elektrycznej przy przyjmowaniu 
najlepszych praktyk w zakresie 
skoordynowanej eksploatacji i planowania 
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, 
w tym kwestii takich jak wymiana danych 
między operatorami i koordynacja 
rozproszonych zasobów energetycznych;

c) zajmuje się wskazywaniem najlepszych 
praktyk w obszarach zidentyfikowanych 
na podstawie ust. 1 oraz w zakresie 
wprowadzania usprawnień efektywności 
energetycznej w sieci dystrybucyjnej;

d) przyjmuje roczny program prac i 
sprawozdanie roczne;

e) prowadzi działalność z pełnym 
poszanowaniem reguł konkurencji.

Or. en



AM\1134764PL.docx 37/129 PE610.751v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów, powinno się odstąpić od propozycji utworzenia 
organizacji OSD UE.Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami.

Poprawka 1404
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 skreśla się

Zadania organizacji OSD UE

1. Organizacja OSD UE realizuje 
następujące zadania:

a) skoordynowana eksploatacja i 
planowanie sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych;

b) integracja odnawialnych źródeł energii, 
wytwarzania rozproszonego i innych 
zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru;

d) cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w tym 
wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

e) zarządzanie danymi, bezpieczeństwo 
cybernetyczne i ochrona danych;

f) udział w opracowywaniu kodeksów sieci 
w trybie art. 55.

2. Ponadto organizacja OSD UE:

a) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy monitorowaniu 
wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, 
które są istotne z punktu widzenia 
eksploatacji i planowania sieci 
dystrybucyjnych oraz skoordynowanej 
eksploatacji sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych i które przyjęto na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;
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b) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy przyjmowaniu 
najlepszych praktyk w zakresie 
skoordynowanej eksploatacji i planowania 
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, 
w tym kwestii takich jak wymiana danych 
między operatorami i koordynacja 
rozproszonych zasobów energetycznych;

c) zajmuje się wskazywaniem najlepszych 
praktyk w obszarach zidentyfikowanych 
na podstawie ust. 1 oraz w zakresie 
wprowadzania usprawnień efektywności 
energetycznej w sieci dystrybucyjnej;

d) przyjmuje roczny program prac i 
sprawozdanie roczne;

e) prowadzi działalność z pełnym 
poszanowaniem reguł konkurencji.

Or. en

Poprawka 1405
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacja OSD UE realizuje 
następujące zadania:

1. Głównym zadaniem organizacji
OSD UE jest udział w opracowywaniu 
kodeksów sieci zgodnie z art. 55 i 56.
Do innych zadań może należeć wymiana 
poglądów i najlepszych praktyk w 
zakresie:

Or. en

Poprawka 1406
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skoordynowana eksploatacja i 
planowanie sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1407
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skoordynowana eksploatacja i 
planowanie sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych;

a) przyjmowania zaleceń związanych 
ze skoordynowaną eksploatacją i 
planowaniem sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych we współpracy z ENTSO 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 1408
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) integracja odnawialnych źródeł 
energii, wytwarzania rozproszonego i 
innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

b) poradnictwa w zakresie skutecznej 
integracji odnawialnych źródeł energii, 
wytwarzania rozproszonego i innych 
zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

Or. en

Poprawka 1409
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) integracja odnawialnych źródeł 
energii, wytwarzania rozproszonego i 
innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

b) integracja odnawialnych źródeł 
energii, wytwarzania rozproszonego i 
innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii i integracja sektorowa;

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie do rozporządzenia integracji sektorowej ma zapewnić stabilność i równe szanse dla 
wszystkich zasobów rynkowych z myślą o osiągnięciu celów wewnętrznego rynku energii w 
UE.

Poprawka 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) integracja odnawialnych źródeł 
energii, wytwarzania rozproszonego i 
innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

b) poprawy i zmaksymalizowania 
integracji odnawialnych źródeł energii, 
wytwarzania rozproszonego i innych 
zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

Or. en

Poprawka 1411
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) integracja odnawialnych źródeł 
energii, wytwarzania rozproszonego i 
innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

b) ułatwienia integracji odnawialnych 
źródeł energii, wytwarzania rozproszonego 
i innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie 
energii;

Or. en

Poprawka 1412
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru; c) ułatwienia rozwijania odpowiedzi 
odbioru, w szczególności z udziałem 
koncentratorów.

Or. en

Poprawka 1413
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru; c) przyjmowania zaleceń związanych 
z rozwijaniem odpowiedzi odbioru;

Or. en

Poprawka 1414
Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru; c) rozwijania odpowiedzi odbioru i 
magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 1415
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru; c) rozwijania odpowiedzi odbioru i 
magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 1416
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozwoju innowacyjnych technik 
finansowania, w tym zaliczkowania w 
połączeniu ze spłatami w rachunkach za 
energię zgodnie z odczytem licznika, na 
potrzeby inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych i środki efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 1417
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) realizacji zadań jako strona 
zobowiązana w [dyrektywa w sprawie 
efektywności energetycznej];

Or. en

Poprawka 1418
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) poprawy efektywności 
energetycznej w obrębie sieci 
dystrybucyjnej;

Or. en

Poprawka 1419
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w 
tym wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

d) przyjmowania zaleceń dotyczących 
cyfryzacji sieci dystrybucyjnych, w tym 
wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

Or. en

Poprawka 1420
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w 
tym wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

d) przyspieszenia cyfryzacji sieci
dystrybucyjnych, w tym wprowadzenie 
inteligentnych sieci i inteligentnych 
systemów pomiarowych;

Or. en

Poprawka 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w 
tym wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

d) lepszej cyfryzacji sieci 
dystrybucyjnych, w tym wprowadzenie 
inteligentnych sieci i inteligentnych 
systemów pomiarowych;

Or. en

Poprawka 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w 
tym wprowadzenie inteligentnych sieci i 
inteligentnych systemów pomiarowych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en
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Poprawka 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarządzanie danymi, 
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona
danych;

e) zagwarantowania 
niedyskryminującego i neutralnego 
dostępu do danych, bez względu na model 
zarządzania danymi, oraz promowania 
normalizacji, transgranicznej wymiany 
danych, w szczególności w stosownych 
przypadkach z ENTSO energii 
elektrycznej, aby ułatwić wymianę 
danych, bezpieczeństwo cybernetyczne i 
ochronę danych;

Or. en

Poprawka 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarządzanie danymi,
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona
danych;

e) neutralnego zarządzania danymi, 
bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony
danych we współpracy z odpowiednimi 
organami i podmiotami;

Or. en

Poprawka 1425
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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e) zarządzanie danymi,
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona
danych;

e) przyczyniania się do należytego 
zarządzania danymi, z poszanowaniem 
prawa do prywatności, zachowaniem 
bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony
danych;

Or. en

Poprawka 1426
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarządzanie danymi,
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona
danych;

e) przyjęcie zaleceń dotyczących 
zarządzania danymi, bezpieczeństwa 
cybernetycznego i ochrony danych;

Or. en

Poprawka 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarządzanie danymi,
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona
danych;

e) wspieranie neutralnego 
zarządzania danymi, bezpieczeństwa 
cybernetycznego i ochrony danych;

Or. en

Poprawka 1428
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) udział w opracowywaniu kodeksów 
sieci w trybie art. 55.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) udział w opracowywaniu kodeksów 
sieci w trybie art. 55.

f) udział w opracowywaniu zalecenia, 
propozycji, opracowywaniu kodeksów 
sieci i wytycznych w trybie art. 55.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne są bardzo istotne, nawet jeżeli nie mają mocy prawnej; wyznaczają drogę, którą 
należy podążać. Zatem ważne jest, aby dystrybutorzy energii elektrycznej mogli uczestniczyć 
w opracowywaniu tych wytycznych za pośrednictwem przyszłej organizacji OSD UE.

Poprawka 1430
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) udział w opracowywaniu kodeksów 
sieci w trybie art. 55.

f) przyczynianie się do opracowania
kodeksów sieci w drodze wydania opinii w 
trybie art. 55.

Or. en

Poprawka 1431
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Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zdefiniowanie standardowych 
produktów rynkowych, co najmniej w 
odniesieniu do transgranicznych 
obszarów rynkowych, we współpracy ze 
wszystkimi właściwymi uczestnikami 
rynku, w tym operatorami systemów 
przesyłowych, dostawcami usług w 
zakresie odpowiedzi odbioru i innymi 
użytkownikami systemu;

Or. en

Poprawka 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy monitorowaniu
wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, 
które są istotne z punktu widzenia 
eksploatacji i planowania sieci 
dystrybucyjnych oraz skoordynowanej 
eksploatacji sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych i które przyjęto na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

a) skutecznie współpracuje z ENTSO 
energii elektrycznej, Agencją i krajowymi 
organami regulacyjnymi w celu 
ułatwienia monitorowania przez Agencję 
i, w stosownych przypadkach, krajowe 
organy regulacyjne, wdrażania kodeksów 
sieci i wytycznych, które są istotne z 
punktu widzenia eksploatacji i planowania 
sieci dystrybucyjnych oraz 
skoordynowanej eksploatacji sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych i które 
przyjęto na podstawie niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 1433
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Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zajmuje się wskazywaniem 
najlepszych praktyk w obszarach 
zidentyfikowanych na podstawie ust. 1 
oraz w zakresie wprowadzania 
usprawnień efektywności energetycznej w 
sieci dystrybucyjnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1434
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prowadzi działalność z pełnym 
poszanowaniem reguł konkurencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy opracowywaniu 
niewiążącego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym ma wpływ na dystrybucję energii 
elektrycznej: dlatego jest to normalne, że przyszły podmiot łączący dystrybutorów energii 
powinien być w stanie współpracować z ENTSO-E.

Poprawka 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 a

Podejmowanie decyzji

Organizacja OSD UE podejmuje decyzje 
w odniesieniu do ich zadań zgodnie z art. 
51 w drodze konsensusu.

Or. en

Poprawka 1437
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreśla się

Konsultacje w procesie opracowywania 
kodeksów sieci

1. Przygotowując ewentualne kodeksy 
sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD 
UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę 
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, a w szczególności organizacji 
reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
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regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 50. W konsultacjach tych 
uczestniczą również krajowe organy 
regulacyjne i inne organy krajowe, 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, w tym odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
platformy zainteresowanych stron. Celem 
tych konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 
etapie podejmowania decyzji.

2. Wszystkie dokumenty i protokoły 
spotkań dotyczące konsultacji, o których 
mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości 
publicznej.

3. Organizacja OSD UE uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, 
organizacja OSD UE informuje, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. Podaje również 
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.

Or. en

Poprawka 1438
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreśla się

Konsultacje w procesie opracowywania 
kodeksów sieci

1. Przygotowując ewentualne kodeksy 
sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD 
UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę 
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
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sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, a w szczególności organizacji 
reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 50. W konsultacjach tych 
uczestniczą również krajowe organy 
regulacyjne i inne organy krajowe, 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, w tym odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
platformy zainteresowanych stron. Celem 
tych konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 
etapie podejmowania decyzji.

2. Wszystkie dokumenty i protokoły 
spotkań dotyczące konsultacji, o których 
mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości 
publicznej.

3. Organizacja OSD UE uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, 
organizacja OSD UE informuje, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. Podaje również 
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.

Or. en

Poprawka 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreśla się

Konsultacje w procesie opracowywania 
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kodeksów sieci

1. Przygotowując ewentualne kodeksy 
sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD 
UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę 
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, a w szczególności organizacji 
reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 50. W konsultacjach tych 
uczestniczą również krajowe organy 
regulacyjne i inne organy krajowe, 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, w tym odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
platformy zainteresowanych stron. Celem 
tych konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 
etapie podejmowania decyzji.

2. Wszystkie dokumenty i protokoły 
spotkań dotyczące konsultacji, o których 
mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości 
publicznej.

3. Organizacja OSD UE uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, 
organizacja OSD UE informuje, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. Podaje również
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów, należy odstąpić od propozycji utworzenia organizacji 
OSD UE.Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami.

Poprawka 1440
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Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konsultacje w procesie opracowywania 
kodeksów sieci

Konsultacje z organizacją OSD UE

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja OSD UE powinna mieć dobrą możliwość nadzoru działalności i powinna
przeprowadzać konsultacje w sprawie wszystkich wniosków, nie tylko propozycji dotyczących 
opracowania kodeksów sieci.

Poprawka 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przygotowując ewentualne
kodeksy sieci zgodnie z art. 55, organizacja 
OSD UE prowadzi zakrojone na szeroką 
skalę konsultacje, na wczesnym etapie oraz 
w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, a w szczególności organizacji 
reprezentujących wszystkie zainteresowane 
strony, zgodnie z regulaminem 
wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. 
W konsultacjach tych uczestniczą również 
krajowe organy regulacyjne i inne organy 
krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, w tym odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
platformy zainteresowanych stron. Celem 
tych konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 

1. Przygotowując nowe kodeksy sieci
dotyczące szczegółów technicznych 
zawartych w istniejących aktach unijnych, 
które określają ramy polityczne zgodnie z 
art. 55, organizacja OSD UE prowadzi 
zakrojone na szeroką skalę konsultacje, na 
wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i 
przejrzysty, z udziałem wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, a w 
szczególności organizacji reprezentujących 
wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 50. W konsultacjach tych 
uczestniczą również krajowe organy 
regulacyjne i inne organy krajowe, 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, w tym odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
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etapie podejmowania decyzji. platformy zainteresowanych stron. Celem 
tych konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 
etapie podejmowania decyzji.

Or. en

Poprawka 1442
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przygotowując propozycje zgodnie 
z zadaniami, o których mowa w art. 51, 
organizacja OSD UE przedkłada Agencji 
projekt propozycji. W terminie dwóch 
miesięcy od momentu otrzymania projektu 
tekstów i proponowanych zmian Agencja 
przedstawia organizacji OSD UE swą 
opinię w ich sprawie. W przypadku opinii 
pozytywnej organizacja OSD UE może 
przyjąć teksty. W przypadku opinii 
negatywnej organizacja OSD UE 
przeredagowuje teksty. Jeżeli zmiany są 
istotne, należy ponownie przeprowadzić 
konsultacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Rolę nadzorczą w odniesieniu do tekstów sporządzonych przez organizację OSD UE należy 
powierzyć ACER.

Poprawka 1443
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Organizacja OSD UE uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, 
organizacja OSD UE informuje, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. Podaje również 
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.

3. Organizacja OSD UE uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, lub 
propozycji w zakresie zadań, o których 
mowa w art. 51, organizacja OSD UE 
informuje w dostępnej publikacji, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. W tej samej 
publikacji podaje ona również 
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek konsultacji nie powinien się ograniczać jedynie do opracowania kodów sieci, lecz 
powinien również mieć zastosowanie do procedur planowania pracy i opracowania kodów 
sieci, zwłaszcza w celu dopilnowania, by dostawa do konsumenta była zaprojektowana od 
samego początku oraz aby inwestycje były najbardziej cenne dla konsumentów. Procedura ta 
powinna ułatwiać udział ekspertów z dziedzin innych nich techniczne, którzy mogą wnieść 
wkład w zakresie funkcjonowania rynku.

Poprawka 1444
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ustanawia się niezależny komitet 
doradczy złożony z przedstawicieli 
zainteresowanych stron, w szczególności 
użytkowników systemu i klientów 
końcowych, w celu zapewnienia 
niezależnego doradztwa organizacji OSD 
UE w zakresie:

a) pracy nad wskazaniem najlepszych 
praktyk dotyczących wprowadzania 
usprawnień efektywności energetycznej w 
sieciach dystrybucyjnych, o których mowa 
w art. 51 ust. 2 lit. c);

b) rocznego programu prac i 
sprawozdania rocznego określonego w art. 
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51 ust. 2 lit. d) oraz

c) przygotowania ewentualnych kodeksów 
sieci zgodnie z art. 56.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek konsultacji nie powinien się ograniczać jedynie do opracowania kodów sieci, lecz 
powinien również mieć zastosowanie do procedur planowania pracy i opracowania kodów 
sieci, zwłaszcza w celu dopilnowania, by dostawa do konsumenta była zaprojektowana od 
samego początku oraz aby inwestycje były najwartościowsze dla konsumentów. Procedura ta 
powinna ułatwiać udział ekspertów z dziedzin innych nich techniczne, którzy mogą wnieść 
wkład w zakresie funkcjonowania rynku.

Poprawka 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych współpracują z 
operatorami systemów przesyłowych przy 
planowaniu i eksploatacji swoich sieci. W 
szczególności operatorzy systemów 
dystrybucyjnych i przesyłowych prowadzą 
wymianę wszystkich niezbędnych 
informacji i danych dotyczących wyników 
działania aktywów wytwórczych i 
odpowiedzi odbioru, codziennej 
eksploatacji ich sieci i długoterminowego 
planowania inwestycji sieciowych, aby 
zapewnić rozwój i eksploatację ich sieci w 
sposób racjonalny pod względem kosztów, 
bezpieczny i niezawodny.

1. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych i operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują ze sobą przy 
planowaniu i eksploatacji swoich sieci. W 
szczególności operatorzy systemów 
dystrybucyjnych i przesyłowych prowadzą 
wymianę wszystkich niezbędnych 
informacji i danych dotyczących wyników 
działania aktywów wytwórczych i 
odpowiedzi odbioru, codziennej 
eksploatacji ich sieci i długoterminowego 
planowania inwestycji sieciowych, aby 
zapewnić rentowny rozwój i eksploatację, 
a także bezpieczną i niezawodną 
eksploatację sieci.

Or. en

Poprawka 1446
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych 
współpracują w celu osiągnięcia 
skoordynowanego dostępu do zasobów, 
takich jak wytwarzanie rozproszone, 
magazynowanie energii i odpowiedź 
odbioru, które mogą zaspakajać szczególne 
potrzeby zarówno systemu 
dystrybucyjnego, jak i systemu 
przesyłowego.

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych 
współpracują w celu osiągnięcia 
skoordynowanego dostępu do zasobów, 
takich jak wytwarzanie rozproszone, 
magazynowanie energii i odpowiedź 
odbioru, które mogą zaspakajać szczególne 
potrzeby zarówno systemu 
dystrybucyjnego, jak i systemu 
przesyłowego. Nie powinni oni zawierać z 
dostawcami tych zasobów umów, które 
uniemożliwiają im sprzedaż usług na 
innych rynkach. Standardowe produkty w 
zakresie elastyczności powinny być 
określone według obszaru rynkowego we 
współpracy z operatorami systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych, 
dostawcami usług w zakresie odpowiedzi 
odbioru i innymi użytkownikami systemu, 
i powinny podlegać nadzorowi 
regulacyjnemu zgodnie z art. 32 
[dyrektywy w sprawie energii 
elektrycznej].

Or. en

Poprawka 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych 
współpracują w celu osiągnięcia 
skoordynowanego dostępu do zasobów, 
takich jak wytwarzanie rozproszone, 
magazynowanie energii i odpowiedź 
odbioru, które mogą zaspakajać szczególne 
potrzeby zarówno systemu 

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych 
współpracują w celu osiągnięcia 
skoordynowanego dostępu do zasobów, 
takich jak wytwarzanie rozproszone, 
magazynowanie energii i odpowiedź 
odbioru, które mogą zaspakajać szczególne 
potrzeby zarówno systemu 
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dystrybucyjnego, jak i systemu 
przesyłowego.

dystrybucyjnego, jak i systemu 
przesyłowego. Nie mogą oni zawierać z 
dostawcami tych zasobów umów, które 
uniemożliwiają im sprzedaż usług na 
innych rynkach.

Or. en

Poprawka 1448
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. ENTSO energii elektrycznej i 
organizacja OSD UE przedstawiają 
propozycję ustanowienia formalnego 
mechanizmu współpracy między 
operatorami systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych w celu 
zmaksymalizowania wkładu wszystkich 
podmiotów (w tym podmiotów rynkowych, 
spółdzielni, społeczności energetycznych) 
w osiąganie unijnych celów i założeń w 
zakresie klimatu i energii. Propozycja ta 
obejmuje następujące elementy:

- opis funkcji mechanizmu współpracy;

-określenie obowiązków odpowiednio 
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych w zakresie zarządzania 
usługami;

- ustanowienie konkretnych 
mechanizmów koordynacji;

- określenie wszystkich niezbędnych 
zmian w istniejących unijnych kodeksach 
sieci;

- analizę skutków funkcjonalnych w 
zakresie stosunków z innymi lokalnymi 
podmiotami.

Or. en
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Poprawka 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

1. Ogólne ramy polityczne w zakresie 
kodeksów sieci i wytycznych należy 
najpierw przyjąć na mocy prawa Unii w 
drodze zwykłej procedury ustawodawczej.
Zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi 
w art. 55 i 57 Komisja może przyjąć akty 
delegowane dotyczące specyfikacji 
technicznych kodeksów sieci i wytycznych, 
o ile na mocy prawa Unii przyjęte zostały 
ogólne ramy polityczne. Tego rodzaju akty 
delegowane przyjmuje się albo jako 
kodeksy sieci w oparciu o treść propozycji 
opracowanej przez ENTSO energii 
elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w 
wykazie priorytetów ustanowionym na 
podstawie art. 55 ust. 2 – przez organizację 
OSD UE i Agencję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 55, albo jako wytyczne 
zgodnie z procedurą określoną w art. 57.

Or. en

Poprawka 1450
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 



AM\1134764PL.docx 61/129 PE610.751v01-00

PL

energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 
– przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

energii elektrycznej zgodnie z procedurą 
określoną w art. 55, albo jako wytyczne 
zgodnie z procedurą określoną w art. 57.

Or. en

Poprawka 1451
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji lub opinii opracowanej przez 
ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy 
tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE, oraz 
propozycji opracowanej przez Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

Or. en

Poprawka 1452
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 1. Komisja może przyjąć akty 



PE610.751v01-00 62/129 AM\1134764PL.docx

PL

delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

wykonawcze zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty wykonawcze przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

Or. en

Poprawka 1453
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

1. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty wykonawcze przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy wykorzystania aktów delegowanych we 
wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i znajdujących odzwierciedlenie w 
rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie wynika jasno, jaki był cel stosowania 
aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 dyrektywy) albo, w innych przypadkach, 
stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący ACER i art. 63 dotyczący kodeksów 
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sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" doboru formy aktu do konkretnego tematu 
zastosowano.

Poprawka 1454
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

1. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty wykonawcze przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

Or. en

Poprawka 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez Agencję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 55, albo jako wytyczne 
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albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

zgodnie z procedurą określoną w art. 57.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów, powinno się odstąpić od propozycji utworzenia 
organizacji OSD UE.Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami.

Poprawka 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) mają wyłącznie charakter 
techniczny;

Or. en

Poprawka 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają minimalny stopień 
harmonizacji niezbędny do osiągnięcia 
celów niniejszego rozporządzenia;

a) zapewniają minimalny stopień 
harmonizacji technicznej niezbędny do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 
kodeksów sieci w   następujących 
obszarach:

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63 w odniesieniu do precyzyjnych i 
szczegółowych przepisów technicznych o 
znaczeniu transgranicznym dotyczących 
ustanowienia kodeksów sieci. Przed 
przyjęciem aktu delegowanego 
dotyczącego ustanowienia nowego 
kodeksu sieci lub zmiany istniejącego 
kodeksu sieci Komisja przedkłada wniosek 
ustawodawczy w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej w celu przyjęcia ram 
politycznych. 

Or. en

Poprawka 1459
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 
kodeksów sieci w   następujących 
obszarach:

1. Komisja jest uprawniona do 
ustanowienia kodeksów sieci w drodze
aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 62 ust. 2, w następujących obszarach:

Or. en

Poprawka 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia
kodeksów sieci w następujących 
obszarach:

1. Komisja jest uprawniona przez 
okres pięciu lat do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących ustanowienia kodeksów sieci 
w następujących obszarach:

Or. en

Poprawka 1461
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 
kodeksów sieci w   następujących 
obszarach:

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 
kodeksów sieci w następujących 
obszarach:

Or. en

Uzasadnienie

Zmienione brzmienie wynika z naszej uwagi dotyczącej aktów delegowanych, ponieważ 
konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy wykorzystania aktów delegowanych we 
wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i znajdujących odzwierciedlenie w 
rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie wynika jasno, jaki był cel stosowania 
aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 dyrektywy) albo, w innych przypadkach, 
stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący ACER i art. 63 dotyczący kodeksów 
sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" doboru formy aktu do konkretnego tematu 
zastosowano.

Poprawka 1462
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 63 aktów 
wykonawczych dotyczących ustanowienia 
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kodeksów sieci w   następujących 
obszarach:

kodeksów sieci w następujących 
obszarach:

Or. en

Poprawka 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami , w tym 
ograniczanie mocy instalacji wytwórczych 
i redysponowanie mocami instalacji 
wytwórczych i instalacjami odbiorczymi ;

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami;

Or. en

Poprawka 1464
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami , w tym 
ograniczanie mocy instalacji wytwórczych 
i redysponowanie mocami instalacji 
wytwórczych i instalacjami odbiorczymi ;

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami;

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie tekstu wynika z naszego obecnego stanowiska określonego w art. 20.

Poprawka 1465
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami , w tym 
ograniczanie mocy instalacji wytwórczych 
i redysponowanie mocami instalacji 
wytwórczych i instalacjami odbiorczymi ;

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami;

Or. en

Poprawka 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami , w tym 
ograniczanie mocy instalacji wytwórczych 
i redysponowanie mocami instalacji 
wytwórczych i instalacjami odbiorczymi ;

g) zasady alokacji zdolności i 
zarządzania ograniczeniami;

Or. en

Poprawka 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 
za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

skreśla się
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Or. de

Uzasadnienie

Podstawą metod ustalania taryf, a także taryf sieciowych są wpływy krajowe i regionalne.
Harmonizacja taryf sieciowych jest sprzeczna z zasadą pomocniczości. Dlatego wydanie 
zalecenia w tym zakresie nie jest rolą ACER.

Poprawka 1468
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 
za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

skreśla się

Or. en

Poprawka 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 
za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

skreśla się

Or. en

Poprawka 1470
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
opłat za przyłączenie do sieci  wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
rozliczeń międzyoperatorskich

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rekompensat 
dla operatorów działających między 
systemami przesyłowymi;

Or. en

Poprawka 1471
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
opłat za przyłączenie do sieci  wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami
rozliczeń międzyoperatorskich

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na różnice i zmiany na szczeblu regionalnym nie wydaje się wskazane, by 
dopuszczać do harmonizacji struktur taryf dystrybucyjnych w skali całej UE.

Poprawka 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
opłat za przyłączenie do sieci  wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami
rozliczeń międzyoperatorskich

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich;

Or. en

Poprawka 1473
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 
za przyłączenie do sieci  wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych oraz opłat za przyłączenie do 
sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i 
zasadami rozliczeń międzyoperatorskich;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na różne naturalne aspekty i cechy sieci dystrybucji w poszczególnych państwach 
członkowskich wprowadzenie zharmonizowanych struktur taryf dystrybucyjnych na szczeblu 
UE nie będzie możliwe. Ten sam argument ma zastosowanie w odniesieniu do lit. n) tego 
artykułu.

Poprawka 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych oraz opłat za przyłączenie do 
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za przyłączenie do sieci  wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i 
zasadami rozliczeń międzyoperatorskich

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na szybką ewolucję systemów energetycznych kodeks sieci dotyczący struktury 
taryf dystrybucyjnych nie ma uzasadnienia, gdyż ich wpływ transgraniczny jest niski, a 
związane są one głównie ze specyfiką lokalną.

Poprawka 1475
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 
za przyłączenie do sieci  wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych oraz opłat za przyłączenie do 
sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i 
zasadami rozliczeń międzyoperatorskich

Or. en

Poprawka 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zasady regulujące 
niedyskryminacyjne, przejrzyste 
świadczenie usług pomocniczych 
niezwiązanych z regulacją częstotliwości, 
w tym regulacja napięcia w stanie 
ustalonym, inercja, szybkie wprowadzanie 
prądu biernego, zdolność do rozruchu 

skreśla się
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autonomicznego;

Or. en

Poprawka 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zasady regulujące 
niedyskryminacyjne, przejrzyste 
świadczenie usług pomocniczych 
niezwiązanych z regulacją częstotliwości, 
w tym regulacja napięcia w stanie 
ustalonym, inercja, szybkie wprowadzanie 
prądu biernego, zdolność do rozruchu 
autonomicznego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1478
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) odpowiedź odbioru, w tym 
agregowanie, magazynowanie energii i 
zasady ograniczania popytu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1479
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera n
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) odpowiedź odbioru, w tym 
agregowanie, magazynowanie energii i 
zasady ograniczania popytu;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu wyraźnie wspomniano, że to operatorzy systemów przesyłowych 
określają zasady dotyczące regionalnych centrów operacyjnych.Z tego względu nie jest jasne, 
dlaczego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących regionalnych 
centrów operacyjnych.Naszym zdaniem również wszelkie tego rodzaju istotne przepisy 
powinny być wyraźnie zawarte w tekście rozporządzenia.

Poprawka 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) odpowiedź odbioru, w tym 
agregowanie, magazynowanie energii i 
zasady ograniczania popytu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) odpowiedź odbioru, w tym 
agregowanie, magazynowanie energii i 
zasady ograniczania popytu;

n) odpowiedź odbioru, w tym 
agregowanie i zasady ograniczania popytu;

Or. en
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Poprawka 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) magazynowanie energii;

Or. en

Poprawka 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zasady bezpieczeństwa 
cybernetycznego; oraz

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Tą kwestią zajmuje się już kilka organów europejskich (np. ENISA) i kodeks sieci będzie 
najprawdopodobniej pokrywał się z innymi przepisami; informacje publiczne powinny być 
ograniczone do tego, co konieczne.

Poprawka 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zasady bezpieczeństwa 
cybernetycznego; oraz

skreśla się

Or. en
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Poprawka 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) zasady dotyczące regionalnych 
centrów operacyjnych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące regionalnych centrów koordynacyjnych z natury podlegają wytycznym 
dotyczącym pracy systemu, ponieważ zapewnią dodatkowy poziom szczegółowości w kwestii 
funkcjonowania koordynacji w praktyce.

Poprawka 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) zasady dotyczące regionalnych 
centrów operacyjnych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1487
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) magazynowanie energii.

Or. en
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Poprawka 1488
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci.

Or. en

Poprawka 1489
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej, organizacją OSD UE
i z innymi właściwymi zainteresowanymi 
stronami Komisja ustanawia co roku 
wykaz priorytetów ustalający obszary 
określone w ust. 1 art. 8 ust. 6, które 
należy uwzględnić przy opracowywaniu 
kodeksów sieci.
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dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie w art. 49 – 51 wprowadza europejską organizację operatorów 
systemów dystrybucyjnych.Zadania związane z tą organizacją muszą zatem być zgodne z 
postanowieniami tego artykułu, a w kwestii współpracy między operatorami systemów 
przesyłowych a operatorami systemów dystrybucyjnych również z art. 53.

Poprawka 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci. Organizacja 
OSD UE dopilnowuje, aby skład 
powołanego komitetu redakcyjnego był 
zrównoważony pod względem 
geograficznym i obejmował małych lub 
niezależnych operatorów systemów 
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dystrybucyjnych, a także aby podlegał on 
zasadom dotyczącym niezależności i 
zapobiegania konfliktom interesów.

Or. en

Poprawka 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej, organizacją OSD UE 
energii elektrycznej, a także z innymi 
właściwymi zainteresowanymi stronami 
Komisja ustanawia co trzy lata wykaz 
priorytetów ustalający obszary określone w
ust. 1 , które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci w oparciu 
o dogłębną analizę kosztów i korzyści. 
Jeżeli przedmiot kodeksu sieci jest 
bezpośrednio związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

Or. en

Uzasadnienie

ENTSO energii elektrycznej i organizacja OSD UE powinny mieć jednakowy status. Analiza 
kosztów i korzyści jest istotna z punktu widzenia konsumentów - dzięki niej konsumenci mogą 
poznać uzasadnienie decyzji.

Poprawka 1492
Fulvio Martusciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej, operatorami 
systemów dystrybucyjnych i z innymi 
właściwymi zainteresowanymi stronami 
Komisja ustanawia roczny wykaz 
priorytetów ustalający obszary określone w
ust. 1, które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

Or. en

Poprawka 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać Agencję -
zamiast ENTSO energii elektrycznej - do 
powołania komitetu zainteresowanych 
stron i przedłożenia propozycji kodeksu 



AM\1134764PL.docx 81/129 PE610.751v01-00

PL

propozycji kodeksu sieci. sieci.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku braku organizacji OSD UE opracowywaniem projektów kodeksów sieci 
związanych z siecią dystrybucji oraz monitorowaniem wdrażania tych kodeksów zajmuje się 
ACER.ACER powinna być również właściwa do powoływania „komitetów redakcyjnych” 
dotyczących kodeksów sieci. Nazwę ww. „komitetów redakcyjnych” należy zmienić na 
„komitety zainteresowanych stron” , aby zapobiec jakiejkolwiek błędnej interpretacji ich roli 
- komitety odgrywają rolę konsultacyjną, wspierającą, lecz nie decydują o treści 
redagowanych kodeksów sieci.

Poprawka 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej, organizacją OSD UE
i z innymi właściwymi zainteresowanymi 
stronami Komisja ustanawia co trzy lata
wykaz priorytetów ustalający obszary 
określone w ust. 1 , które należy 
uwzględnić przy opracowywaniu 
kodeksów sieci. Jeżeli przedmiot kodeksu 
sieci jest bezpośrednio związany z pracą 
systemu dystrybucyjnego, a jest mniej 
istotny z punktu widzenia systemu 
przesyłowego, Komisja zobowiązuje
organizację OSD UE, zamiast ENTSO 
energii elektrycznej, do powołania 
komitetu redakcyjnego i przedłożenia 
Agencji propozycji kodeksu sieci.

Or. en

Poprawka 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia  co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary określone w  ust. 1 , 
które należy uwzględnić przy 
opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli 
przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio 
związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, 
Komisja może zobowiązać organizację 
OSD UE, zamiast ENTSO energii 
elektrycznej, do powołania komitetu 
redakcyjnego i przedłożenia Agencji 
propozycji kodeksu sieci.

2. Po konsultacji z Agencją, ENTSO 
energii elektrycznej i z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
ustanawia co trzy lata wykaz priorytetów 
ustalający obszary , które należy 
uwzględnić przy planowaniu 
ustawodawczym i opracowywaniu 
kodeksów sieci. Jeżeli przedmiot kodeksu 
sieci jest bezpośrednio związany z pracą 
systemu dystrybucyjnego, a jest mniej 
istotny z punktu widzenia systemu 
przesyłowego, Komisja może zobowiązać 
organizację OSD UE, zamiast ENTSO 
energii elektrycznej, do powołania 
komitetu redakcyjnego i przedłożenia 
Agencji propozycji kodeksu sieci.

Or. en

Poprawka 1496
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zwraca się do Agencji o 
przedłożenie jej w rozsądnym terminie, 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy, 
niewiążących wytycznych ramowych 
(„wytyczne ramowe”) określających jasne i 
obiektywne zasady opracowywania 
kodeksów sieci, odnoszących się do 
obszarów określonych w wykazie 
priorytetów. Wniosek Komisji może 
zawierać warunki, które mają być 
uregulowane za pomocą wytycznych 
ramowych. Każda wytyczna ramowa 
przyczynia się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 

3. Komisja zwraca się do Agencji o 
przedłożenie jej w rozsądnym terminie, 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy, 
niewiążących wytycznych ramowych 
(„wytyczne ramowe”) określających jasne i 
obiektywne zasady opracowywania 
kodeksów sieci, odnoszących się do 
obszarów określonych w wykazie 
priorytetów. Wniosek Komisji może 
zawierać warunki, które mają być 
uregulowane za pomocą wytycznych 
ramowych. Każda wytyczna ramowa 
przyczynia się do lepszej integracji rynku
dużej ilości energii elektrycznej 
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konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku. Na uzasadniony wniosek Agencji 
Komisja może przedłużyć ten termin.

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku. Na 
uzasadniony wniosek Agencji Komisja 
może przedłużyć ten termin.

Or. en

Poprawka 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja przeprowadza formalne 
konsultacje z ENTSO energii elektrycznej
, organizacją OSD UE, oraz z innymi 

właściwymi zainteresowanymi stronami w 
sprawie wytycznych ramowych w okresie 
nie krótszym niż dwa miesiące, w sposób 
otwarty i przejrzysty.

4. Agencja przeprowadza formalne 
konsultacje z ENTSO energii elektrycznej
oraz z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wytycznych ramowych w okresie nie 
krótszym niż dwa miesiące, w sposób 
otwarty i przejrzysty.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami. Ponadto, aby w procesie 
opracowywania kodeksu sieci poszczególne role i zakres odpowiedzialności były jasne, 
przepisy w sprawie kodeksów sieci związane z siecią dystrybucji należy zawrzeć w osobnym 
akapicie. Właśnie dlatego treść niniejszego ustępu ograniczono do kodeksów sieci 
wchodzących w zakres kompetencji ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka 1498
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja przeprowadza formalne 
konsultacje z ENTSO energii elektrycznej
, organizacją OSD UE, oraz z innymi 

właściwymi zainteresowanymi stronami w 

4. Agencja przeprowadza formalne 
konsultacje z ENTSO energii elektrycznej
oraz z innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
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sprawie wytycznych ramowych w okresie 
nie krótszym niż dwa miesiące, w sposób 
otwarty i przejrzysty.

wytycznych ramowych w okresie nie 
krótszym niż dwa miesiące, w sposób 
otwarty i przejrzysty.

Or. en

Poprawka 1499
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli Komisja uzna, że wytyczne 
ramowe nie przyczyniają się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, może się zwrócić do Agencji o 
przegląd wytycznych ramowych w 
rozsądnym terminie i o ponowne ich 
przedłożenie Komisji.

6. Jeżeli Komisja uzna, że wytyczne 
ramowe nie przyczyniają się do lepszej 
integracji rynku dużej ilości energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych, niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji i sprawnego 
funkcjonowania rynku, może się zwrócić 
do Agencji o przegląd wytycznych 
ramowych w rozsądnym terminie i o 
ponowne ich przedłożenie Komisji.

Or. en

Poprawka 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy 
tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 – do 
organizacji OSD UE energii elektrycznej
o przedłożenie Agencji, w rozsądnym 
terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy,
propozycji kodeksu sieci zgodnego z 

odpowiednimi wytycznymi ramowymi.

8. Komisja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej o 
przedłożenie Agencji, w rozsądnym 
terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy,
propozycji kodeksu sieci zgodnego z 
odpowiednimi wytycznymi ramowymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami. Ponadto, aby w procesie 
opracowywania kodeksu sieci poszczególne role i zakres odpowiedzialności były jasne, 
przepisy w sprawie kodeksów sieci związane z siecią dystrybucji należy zawrzeć w osobnym 
akapicie. Właśnie dlatego treść niniejszego ustępu ograniczono do kodeksów sieci 
wchodzących w zakres kompetencji ENTSO-E.

Poprawka 1501
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy 
tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 – do 
organizacji OSD UE energii elektrycznej
o przedłożenie Agencji, w rozsądnym 
terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy,
propozycji kodeksu sieci zgodnego z 

odpowiednimi wytycznymi ramowymi.

8. Komisja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej o 
przedłożenie Agencji, w rozsądnym 
terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy,
propozycji kodeksu sieci zgodnego z 
odpowiednimi wytycznymi ramowymi.

Or. en

Poprawka 1502
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy 
tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 – do 
organizacji OSD UE energii elektrycznej o 
przedłożenie Agencji, w rozsądnym 
terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy,

8. Komisja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy 
tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 – do 
organizacji OSD UE energii elektrycznej o 
przedłożenie Agencji, w rozsądnym 
terminie nieprzekraczającym 12 
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propozycji kodeksu sieci zgodnego z 
odpowiednimi wytycznymi ramowymi.

miesięcy, opinii w sprawie kodeksu sieci 
zgodnego z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie w art. 49 – 51 wprowadza europejską organizację operatorów 
systemów dystrybucyjnych.Zadania związane z tą organizacją muszą zatem być zgodne z 
postanowieniami tego artykułu, a w kwestii współpracy między operatorami systemów 
przesyłowych a operatorami systemów dystrybucyjnych również z art. 53.

Poprawka 1503
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. ENTSO energii elektrycznej bądź –
gdy tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 –
organizacja OSD UE powołuje komitet 
redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w 
procesie opracowywania kodeksu sieci. W 
skład komitetu redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organizacji OSD UE 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawiciele wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej i ograniczona 
liczba głównych zainteresowanych stron, 
których to dotyczy. ENTSO energii 
elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w 
wykazie priorytetów ustanowionym na 
podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE
opracowuje propozycje kodeksów sieci w 
obszarach, o których mowa w ust. 1  , na 
wniosek Komisji zgodnie z  ust.  8.

9. Agencja powołuje komitet 
redakcyjny, który wesprze ją w procesie 
opracowywania kodeksu sieci. W skład 
komitetu redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organizacji OSD UE 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawiciele wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej, głównych 
zainteresowanych stron, w tym operatorów 
rynku osób trzecich i wszelkich innych 
zewnętrznych źródeł wiedzy fachowej ze 
środowiska akademickiego lub organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Agencja 
opracowuje propozycje kodeksów sieci w 
obszarach, o których mowa w ust. 6 art. 
ust. 1, na wniosek Komisji zgodnie z ust. 
8;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie w art. 49 – 51 wprowadza europejską organizację operatorów 
systemów dystrybucyjnych.Zadania związane z tą organizacją muszą zatem być zgodne z 
postanowieniami tego artykułu, a w kwestii współpracy między operatorami systemów 
przesyłowych a operatorami systemów dystrybucyjnych również z art. 53.

Poprawka 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. ENTSO energii elektrycznej bądź –
gdy tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 –
organizacja OSD UE powołuje komitet 
redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w 
procesie opracowywania kodeksu sieci. W 
skład komitetu redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organizacji OSD 
UE oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawiciele wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej i ograniczona 
liczba głównych zainteresowanych stron, 
których to dotyczy. ENTSO energii 
elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w 
wykazie priorytetów ustanowionym na 
podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE
opracowuje propozycje kodeksów sieci w 
obszarach, o których mowa w ust. 1  , na 
wniosek Komisji zgodnie z  ust.  8.

9. ENTSO energii elektrycznej 
powołuje komitet zainteresowanych stron, 
który wesprze ją w procesie 
opracowywania kodeksu sieci. W skład 
komitetu zainteresowanych stron wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji i innych 
zainteresowanych podmiotów, których to 
dotyczy, którzy mogą być zainteresowani 
kodeksem sieci, w tym operatorzy systemu 
dystrybucyjnego, przedstawiciele 
wyznaczonych operatorów rynku energii 
elektrycznej, użytkowników systemu, 
właściwych stowarzyszeń branżowych, 
organów technicznych i stowarzyszeń 
konsumentów. ENTSO energii 
elektrycznej opracowuje propozycje
kodeksów sieci w obszarach, o których 
mowa w ust. 1, na wniosek Komisji 
zgodnie z ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne brzmienie nazwy „komitetu redakcyjnego” (zmienionej na „komitet zainteresowanych 
stron”) obejmującego „ograniczoną liczbę głównych zainteresowanych stron, których to 
dotyczy” jest zbyt nieprecyzyjne i mogłoby ograniczyć udział. Aby zapewnić, że proces ten nie 
zostanie zdominowany przez duże stowarzyszenia branżowe, w rozporządzeniu w sprawie 
energii elektrycznej należy dopilnować, aby wszystkie właściwe zainteresowane strony, 
potencjalnie zainteresowane kodeksem sieci, zwłaszcza mniej zasobne, mogły wesprzeć proces 
opracowywania kodeksu i były odpowiednio reprezentowane. Ponadto, aby przy 
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opracowywaniu kodeksu sieci poszczególne role i zakres odpowiedzialności były jasne, 
przepisy w sprawie kodeksów sieci związane z siecią rozdzielczą należy przesunąć do 
osobnego akapitu. Właśnie dlatego treść niniejszego ustępu ograniczono do kodeksów sieci 
wchodzących w zakres kompetencji ENTSO-E.

Poprawka 1505
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. ENTSO energii elektrycznej bądź –
gdy tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 –
organizacja OSD UE powołuje komitet 
redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w 
procesie opracowywania kodeksu sieci. W 
skład komitetu redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organizacji OSD 
UE oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawiciele wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej i ograniczona 
liczba głównych zainteresowanych stron, 
których to dotyczy. ENTSO energii 
elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w 
wykazie priorytetów ustanowionym na 
podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE
opracowuje propozycje kodeksów sieci w 
obszarach, o których mowa w ust. 1  , na 
wniosek Komisji zgodnie z  ust.  8.

9. ENTSO energii elektrycznej 
powołuje komitet zainteresowanych stron, 
który wesprze ją w procesie 
opracowywania kodeksu sieci. W skład 
komitetu zainteresowanych stron wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji i innych 
zainteresowanych podmiotów, których to 
dotyczy, którzy mogą być zainteresowani 
kodeksem sieci, w tym operatorzy systemu 
dystrybucyjnego, przedstawiciele 
wyznaczonych operatorów rynku energii 
elektrycznej, użytkowników systemu, 
właściwych stowarzyszeń branżowych, 
organów technicznych i stowarzyszeń 
konsumentów. ENTSO energii 
elektrycznej opracowuje propozycje
kodeksów sieci w obszarach, o których 
mowa w ust. 1, na wniosek Komisji 
zgodnie z ust. 8.

Or. en

Poprawka 1506
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia ,  aby kodeks sieci był   

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia, aby kodeks sieci był zgodny z 
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zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi i przyczyniał się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz   przedkłada  
zweryfikowany kodeks sieci Komisji  w  

terminie sześciu miesięcy od dnia
otrzymania propozycji . W projekcie 
przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

odpowiednimi wytycznymi ramowymi i 
przyczyniał się do integracji rynku, 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
oraz wydajnego funkcjonowania rynku. W 
ciągu czterech miesięcy od daty jego 
otrzymania Agencja powinna dostarczyć 
zweryfikowany kodeks sieci ENTSO 
energii elektrycznej i organizacji OSD 
UE. Jeśli ENTSO energii elektrycznej i 
organizacja OSD UE zgłoszą obiekcje do 
zweryfikowanego kodu sieciowego, 
Agencja winna jest powołać komitet 
redakcyjny, o którym mowa w ust. 9, aby 
uzyskać wsparcie w procesie 
opracowywania kodeksu sieci. ENTSO 
energii elektrycznej i organizacja OSD 
UE powinny przedstawić swoje opinie 
odnośnie do zweryfikowanego kodeksu 
sieciowego i ponownie przedłożyć je 
Agencji w ciągu dwóch miesięcy od jego 
otrzymania. Agencja dostarcza 
zweryfikowany kodeks Komisji w ciągu 
jednego miesiąca od daty otrzymania 
zweryfikowanego projektu. W projekcie 
przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

Or. en

Poprawka 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia ,  aby kodeks sieci był   

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia, aby kodeks sieci opracowany 
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zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi i przyczyniał się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz   przedkłada  
zweryfikowany kodeks sieci Komisji  w  

terminie sześciu miesięcy od dnia 
otrzymania propozycji . W projekcie 
przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

przez ENTSO energii elektrycznej był 
zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi i przyczyniał się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz
przedkłada zweryfikowany kodeks sieci 
Komisji w terminie sześciu miesięcy od 
dnia otrzymania propozycji. W projekcie 
przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej, oraz 
przeprowadza formalne konsultacje z 
właściwymi zainteresowanymi stronami w 
sprawie wersji, która ma zostać 
przedłożona Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami. Ponadto, aby w procesie 
opracowywania kodeksu sieci poszczególne role i zakres odpowiedzialności były jasne, 
przepisy w sprawie kodeksów sieci związane z siecią rozdzielczą należy przesunąć do 
osobnego akapitu. Właśnie dlatego treść niniejszego ustępu ograniczono do kodeksów sieci 
wchodzących w zakres kompetencji ENTSO-E.

Poprawka 1508
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia ,  aby kodeks sieci był   
zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi i przyczyniał się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz   przedkłada  
zweryfikowany kodeks sieci Komisji  w  

terminie sześciu miesięcy od dnia 
otrzymania propozycji . W projekcie 

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci 
opracowany przez ENTSO energii 
elektrycznej i zapewnia, aby kodeks 
sieci był zgodny z odpowiednimi 
wytycznymi ramowymi i przyczyniał się 
do integracji rynku, niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz
przedkłada zweryfikowany kodeks sieci 
Komisji w terminie sześciu miesięcy od 
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przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

dnia otrzymania propozycji. W projekcie 
przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej, oraz 
przeprowadza formalne konsultacje z 
właściwymi zainteresowanymi stronami w 
sprawie wersji, która ma zostać 
przedłożona Komisji.

Or. en

Poprawka 1509
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i
zapewnia ,  aby kodeks sieci był   
zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi i przyczyniał się do integracji 
rynku, niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz   przedkłada  
zweryfikowany kodeks sieci Komisji  w  

terminie sześciu miesięcy od dnia 
otrzymania propozycji . W projekcie 
przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

10. Agencja zapewnia, aby kodeks sieci
był zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
ramowymi i przyczyniał się do lepszej 
integracji rynkowej dużej ilości energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych, niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji oraz wydajnego 
funkcjonowania rynku, oraz przedkłada
Komisji projekt kodeksu sieci w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia otrzymania 
opinii. W projekcie przedłożonym Komisji 
Agencja uwzględnia uwagi przekazane 
przez wszystkie zaangażowane strony w 
trakcie prac nad projektem.

Or. en
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Poprawka 1510
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W przypadku gdy ENTSO energii 
elektrycznej lub organizacja OSD UE nie 
opracowały kodeksu sieci w terminie 
określonym przez Komisję zgodnie z ust. 
8, Komisja może zwrócić się do Agencji o 
przygotowanie projektu kodeksu sieci w 
oparciu o odpowiednie wytyczne ramowe. 
Agencja może rozpocząć dalsze 
konsultacje w trakcie przygotowywania 
projektu kodeksu sieci, zgodnie z 
niniejszym ustępem. Agencja przedkłada 
Komisji projekt kodeksu sieci 
przygotowany zgodnie z niniejszym 
ustępem i może zalecić jego przyjęcie.

11. W przypadku gdy ENTSO energii 
elektrycznej nie opracowała opinii w 
terminie określonym przez Komisję w ust. 
8, Komisja może zwrócić się do Agencji o 
przygotowanie projektu kodeksu sieci w 
oparciu o odpowiednie wytyczne ramowe
bez opinii ENTSO energii elektrycznej. 
Agencja może rozpocząć dalsze 
konsultacje w trakcie przygotowywania 
projektu kodeksu sieci, zgodnie z 
niniejszym ustępem. Agencja przedkłada 
Komisji projekt kodeksu sieci 
przygotowany zgodnie z niniejszym 
ustępem i może zalecić jego przyjęcie.

Or. en

Poprawka 1511
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W przypadku gdy ENTSO energii 
elektrycznej lub organizacja OSD UE nie 
opracowały kodeksu sieci w terminie 
określonym przez Komisję zgodnie z ust. 
8, Komisja może zwrócić się do Agencji o 
przygotowanie projektu kodeksu sieci w 
oparciu o odpowiednie wytyczne ramowe. 
Agencja może rozpocząć dalsze 
konsultacje w trakcie przygotowywania 
projektu kodeksu sieci, zgodnie z 
niniejszym ustępem. Agencja przedkłada 
Komisji projekt kodeksu sieci 
przygotowany zgodnie z niniejszym 

11. W przypadku gdy ENTSO energii 
elektrycznej nie opracowała kodeksu sieci 
w terminie określonym przez Komisję w
ust. 8, Komisja może zwrócić się do 
Agencji o przygotowanie projektu kodeksu 
sieci w oparciu o odpowiednie wytyczne 
ramowe. Agencja może rozpocząć dalsze 
konsultacje w trakcie przygotowywania 
projektu kodeksu sieci, zgodnie z 
niniejszym ustępem. Agencja przedkłada 
Komisji projekt kodeksu sieci 
przygotowany zgodnie z niniejszym 
ustępem i może zalecić jego przyjęcie.
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ustępem i może zalecić jego przyjęcie.

Or. en

Poprawka 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W przypadku gdy ENTSO energii 
elektrycznej lub organizacja OSD UE nie 
opracowały kodeksu sieci w terminie 
określonym przez Komisję zgodnie z ust. 
8, Komisja może zwrócić się do Agencji o 
przygotowanie projektu kodeksu sieci w 
oparciu o odpowiednie wytyczne ramowe. 
Agencja może rozpocząć dalsze 
konsultacje w trakcie przygotowywania 
projektu kodeksu sieci, zgodnie z 
niniejszym ustępem. Agencja przedkłada 
Komisji projekt kodeksu sieci 
przygotowany zgodnie z niniejszym 
ustępem i może zalecić jego przyjęcie.

11. W przypadku gdy ENTSO energii 
elektrycznej lub organizacja OSD UE nie 
opracowała kodeksu sieci w terminie 
określonym przez Komisję w ust. 8, 
Komisja może zwrócić się do Agencji o 
przygotowanie projektu kodeksu sieci w 
oparciu o odpowiednie wytyczne ramowe. 
Agencja może rozpocząć dalsze 
konsultacje w trakcie przygotowywania 
projektu kodeksu sieci, zgodnie z 
niniejszym ustępem. Agencja przedkłada 
Komisji projekt kodeksu sieci 
przygotowany zgodnie z niniejszym 
ustępem i może zalecić jego przyjęcie.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami. Ponadto, aby w procesie 
opracowywania kodeksu sieci poszczególne role i zakres odpowiedzialności były jasne, 
przepisy w sprawie kodeksów sieci związane z siecią rozdzielczą należy przesunąć do 
osobnego akapitu. Własnie dlatego treść niniejszego ustępu ograniczono do kodeksów sieci 
wchodzących w zakres kompetencji ENTSO-E.

Poprawka 1513
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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12. Komisja może przyjąć z własnej 
inicjatywy — w przypadku gdy ENTSO 
energii elektrycznej lub organizacja OSD 
UE nie opracowały kodeksu sieci lub 
Agencja nie opracowała projektu kodeksu 
sieci, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 
artykułu, lub na zalecenie Agencji zgodnie 
z ust. 10 niniejszego artykułu — jeden lub 
więcej kodeksów sieci w obszarach 
wymienionych w ust. 1 .

12. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy — w przypadku gdy Agencja 
nie opracowała projektu kodeksu sieci, o 
którym mowa w ust. 11 niniejszego 
artykułu, lub na zalecenie Agencji zgodnie 
z ust. 10 niniejszego artykułu —jeden lub 
więcej kodeksów sieci w obszarach 
wymienionych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1514
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Komisja może przyjąć z własnej 
inicjatywy — w przypadku gdy ENTSO 
energii elektrycznej lub organizacja OSD 
UE nie opracowały kodeksu sieci lub 
Agencja nie opracowała projektu kodeksu 
sieci, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 
artykułu, lub na zalecenie Agencji zgodnie 
z ust. 10 niniejszego artykułu — jeden lub 
więcej kodeksów sieci w obszarach 
wymienionych w ust. 1 .

12. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy — w przypadku gdy ENTSO 
Energii Elektrycznej nie opracowała
kodeksu sieci lub Agencja nie opracowała 
projektu kodeksu sieci, o którym mowa 
w ust. 11 niniejszego artykułu, lub na 
zalecenie Agencji zgodnie z ust. 10 
niniejszego artykułu — jeden lub więcej 
kodeksów sieci w obszarach 
wymienionych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Komisja może przyjąć z własnej 
inicjatywy — w przypadku gdy ENTSO 
energii elektrycznej lub organizacja OSD 

12. Komisja może przyjąć z własnej 
inicjatywy — w przypadku gdy ENTSO 
energii elektrycznej lub Agencja nie 
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UE nie opracowały kodeksu sieci lub 
Agencja nie opracowała projektu kodeksu 
sieci, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 
artykułu, lub na zalecenie Agencji zgodnie 
z ust. 10 niniejszego artykułu — jeden lub 
więcej kodeksów sieci w obszarach 
wymienionych w ust. 1 .

opracowały kodeksu sieci lub Agencja nie 
opracowała projektu kodeksu sieci, o 
którym mowa w ust. 11 niniejszego 
artykułu, lub na zalecenie Agencji zgodnie 
z ust. 10 niniejszego artykułu — jeden lub 
więcej kodeksów sieci w obszarach 
wymienionych w ust. 1 .

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami.

Poprawka 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. W przypadku gdy Komisja 
proponuje przyjęcie kodeksu sieci z 
własnej inicjatywy, konsultuje się w 
sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, 
ENTSO energii elektrycznej i ze 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami przez okres nie krótszy niż dwa 
miesiące.

13. W przypadku gdy Komisja 
proponuje przyjęcie kodeksu sieci z 
własnej inicjatywy, konsultuje się w 
sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, 
ENTSO energii elektrycznej, organizacją 
OSD UE i ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami przez okres nie 
krótszy niż dwa miesiące.

Or. en

Poprawka 1517
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. W przypadku gdy Komisja 
proponuje przyjęcie kodeksu sieci z 
własnej inicjatywy, konsultuje się w 
sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, 

13. W przypadku gdy Komisja 
proponuje przyjęcie kodeksu sieci z 
własnej inicjatywy, konsultuje się w 
sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, 
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ENTSO energii elektrycznej i ze 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami przez okres nie krótszy niż dwa 
miesiące.

ENTSO energii elektrycznej, organizacją 
OSD UE i ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami przez okres nie 
krótszy niż dwa miesiące.

Or. en

Poprawka 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Jeżeli przedmiot kodeksu sieci jest 
bezpośrednio związany z pracą systemu 
dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z 
punktu widzenia systemu przesyłowego, i 
jeżeli ustalono tak w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2, 
Agencja przedkłada Komisji projekt 
kodeksu sieci w rozsądnym terminie 
nieprzekraczającym dwunastu miesięcy.
Agencja powinna powołać komitet 
zainteresowanych stron, który wesprze ją 
w procesie opracowywania kodeksu sieci.
W skład komitetu zainteresowanych stron 
wejść winni przedstawiciele Agencji i 
ENTSO energii elektrycznej oraz inne 
podmioty, które mogą być zainteresowane 
kodeksem sieci, a wśród nich operatorzy 
systemów dystrybucyjnych, wyznaczeni 
operatorzy rynku energii elektrycznej, 
użytkownicy systemu, odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
platformy konsumenckie. Agencja 
zapewnia, aby kodeks sieci był zgodny z 
odpowiednimi wytycznymi ramowymi i 
przyczyniał się do integracji rynku, 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
oraz wydajnego funkcjonowania rynku, 
oraz przedkłada kodeks sieci Komisji. W 
projekcie przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją oraz przeprowadza 
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formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Sugerowana poprawka przedstawia proces opracowywania kodeksów sieci związanych z 
siecią dystrybucji.W przypadku braku organizacji OSD UE opracowywaniem projektów 
kodeksów sieci związanych z siecią dystrybucji oraz monitorowaniem wdrażania tych 
kodeksów zajmuje się ACER.ACER powien mieć też uprawnienia do powoływania 
„komitetów projektowych" (przemianowanych na „komitety zainteresowanych stron"), które 
wesprą go w procesie opracowywania kodeksu sieci.

Poprawka 1519
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 57. Pozostaje on bez 
uszczerbku dla możliwości opracowywania 
przez ENTSO energii elektrycznej 
niewiążących wytycznych w obszarach 
określonych w ust. 1, pod warunkiem że 
nie obejmują one obszarów, których 
dotyczy wniosek skierowany do niej przez 
Komisję. Wytyczne te przedkłada się 
Agencji do zaopiniowania. ENTSO energii 
elektrycznej należycie uwzględnia tę 
opinię.

14. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 57. Pozostaje on bez 
uszczerbku dla możliwości opracowywania 
przez ENTSO energii elektrycznej lub 
organizację OSD UE niewiążących 
wytycznych w obszarach określonych w 
ust. 1, pod warunkiem że nie obejmują one 
obszarów, których dotyczy wniosek 
skierowany do niej przez Komisję. 
Wytyczne te przedkłada się Agencji do 
zaopiniowania. ENTSO energii 
elektrycznej oraz organizacja OSD UE 
należycie uwzględniają tę opinię.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie w art. 49 – 51 wprowadza europejską organizację operatorów 
systemów dystrybucyjnych. Zadania związane z tą organizacją muszą zatem być zgodne z 
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postanowieniami niniejszego artykułu, a w kwestii współpracy między operatorami systemów 
przesyłowych a operatorami systemów dystrybucyjnych również z art. 53.

Poprawka 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 
55. Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

1. Przed przyjęciem zgodnie z art. 63
aktów delegowanych dotyczących zmiany 
kodeksów sieci zgodnie z procedurą 
określoną w art. 55 Komisja powinna 
przedstawić wniosek ustawodawczy 
dotyczący ogólnych ram politycznych. 
Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 1521
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 
55. Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 62 ust. 2 dotyczących 
zmiany kodeksów sieci zgodnie z 
procedurą określoną w art. 55. Zmiany 
może również zaproponować Agencja 
zgodnie z procedurą określoną w ust. 2–4 
niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 1522
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 
55. Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawyczych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 
55. Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy wykorzystania aktów delegowanych we 
wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i znajdujących odzwierciedlenie w 
rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie wynika jasno, jaki był cel stosowania 
aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 dyrektywy) albo, w innych przypadkach, 
stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący ACER i art. 63 dotyczący kodeksów 
sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" doboru formy aktu do konkretnego tematu 
zastosowano.

Poprawka 1523
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 
55. Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych zgodnie z 
art. 63, dotyczących zmiany kodeksów 
sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 
55. Zmiany może również zaproponować 
Agencja zgodnie z procedurą określoną w 
ust. 2–4 niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 1524
Fulvio Martusciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez
osoby, które mogą być zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD 
UE, operatorów systemów przesyłowych, 
użytkowników systemu i konsumentów. 
Agencja może również zaproponować 
zmiany z własnej inicjatywy.

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
podmioty potencjalnie zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD UE,
operatorów systemów przesyłowych, 
operatorów systemów dystrybucji, 
użytkowników systemu i konsumentów. 
Agencja może również zaproponować 
zmiany z własnej inicjatywy.

Or. en

Poprawka 1525
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez
osoby, które mogą być zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD 
UE, operatorów systemów przesyłowych, 
użytkowników systemu i konsumentów. 
Agencja może również zaproponować 
zmiany z własnej inicjatywy.

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
podmioty potencjalnie zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD UE,
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucji, użytkowników systemu i 
konsumentów. Agencja może również 
zaproponować zmiany z własnej 
inicjatywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz dodania organizację OSD UE należy uwzględnić też operatorów systemu dystrybucji.

Poprawka 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez
osoby, które mogą być zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD 
UE, operatorów systemów przesyłowych, 
użytkowników systemu i konsumentów. 
Agencja może również zaproponować 
zmiany z własnej inicjatywy.

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
podmioty potencjalnie zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD UE,
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucji, użytkowników systemu i 
konsumentów. Agencja może również 
zaproponować zmiany z własnej 
inicjatywy.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy systemów dystrybucji muszą uczestniczyć w procesie opracowywania.

Poprawka 1527
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
osoby, które mogą być zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym  przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD 
UE, operatorów systemów przesyłowych, 
użytkowników systemu i konsumentów. 

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
podmioty potencjalnie zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, operatorów systemów 
przesyłowych, operatorów systemów 
dystrybucji, użytkowników systemu i 
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Agencja może również zaproponować 
zmiany z własnej inicjatywy.

konsumentów. Agencja może również 
zaproponować zmiany z własnej 
inicjatywy.

Or. en

Poprawka 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
osoby, które mogą być zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, organizację OSD 
UE, operatorów systemów przesyłowych, 
użytkowników systemu i konsumentów. 
Agencja może również zaproponować 
zmiany z własnej inicjatywy.

2. Projekty zmian jakiegokolwiek 
kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 
mogą być przedstawiane Agencji przez 
podmioty potencjalnie zainteresowane tym 
kodeksem sieci, w tym przez ENTSO 
energii elektrycznej, operatorów systemów 
przesyłowych, operatorów systemów 
dystrybucji, użytkowników systemu i 
konsumentów. Agencja może również 
zaproponować zmiany z własnej 
inicjatywy.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka pomaga zapewnić zgodność z innymi poprawkami.

Poprawka 1529
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akt
delegowany w formie wytycznych w 
obszarach, w których takie akty mogą być 
również opracowane w ramach procedury 
opracowywania kodeksów sieci w trybie 

2. Komisja może przyjąć akt 
delegowany w formie wytycznych w 
obszarach, w których takie akty mogą być 
również opracowane w ramach procedury 
opracowywania kodeksów sieci w trybie 
art. 55 ust. 1. Wytyczne te przyjmuje się 



AM\1134764PL.docx 103/129 PE610.751v01-00

PL

art. 55 ust. 1. jako akty wykonawcze zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 62 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1530
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akt 
delegowany w formie wytycznych w 
obszarach, w których takie akty mogą być 
również opracowane w ramach procedury 
opracowywania kodeksów sieci w trybie 
art. 55 ust. 1.

2. Komisja może przyjąć 
akt wykonawczy w formie wytycznych w 
obszarach, w których takie akty mogą być 
również opracowane w ramach procedury 
opracowywania kodeksów sieci w trybie 
art. 55 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy wykorzystania aktów delegowanych we 
wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i znajdujących odzwierciedlenie w 
rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie wynika jasno, jaki był cel stosowania 
aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 dyrektywy) albo, w innych przypadkach, 
stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący ACER i art. 63 dotyczący kodeksów 
sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" doboru formy aktu do konkretnego tematu 
zastosowano.

Poprawka 1531
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akt 
delegowany w formie wytycznych w 
obszarach, w których takie akty mogą być 
również opracowane w ramach procedury 
opracowywania kodeksów sieci w trybie 

2. Komisja może przyjąć akt 
wykonawczy w formie wytycznych w 
obszarach, w których takie akty mogą być 
również opracowane w ramach procedury 
opracowywania kodeksów sieci w trybie 
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art. 55 ust. 1. art. 55 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1532
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów , magazynowanie energii i 
odbiorców (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów 
taryf dystrybucyjnych i przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci; obejmują 
one również to, w jaki sposób 
mechanizm rozliczeń 
międzyoperatorskich zostanie 
uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów, magazynowanie energii
i odbiorców (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów 
taryf dystrybucyjnych i przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci; obejmują 
one również to, w jaki sposób 
mechanizm rozliczeń międzyoperatorskich
zostanie uwzględniony w krajowych 
opłatach sieciowych, kwestię unikania 
opłat, które nie odzwierciedlają kosztów i 
korzyści aktywnych odbiorów, oraz 
zapewnienia odpowiednich i skutecznych 
sygnałów lokalizacyjnych, z wyjątkiem
aktywnych odbiorców, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z przepisami art. 16 i poprawkami do niego.

Poprawka 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne mogą także określić właściwe Wytyczne mogą także określić właściwe 
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zasady  dotyczące opłat nakładanych na 
producentów , magazynowanie energii i 
odbiorców   (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf
dystrybucyjnych i przesyłowych i 

systemów przyłączania do sieci  ; obejmują 
one również to, w jaki sposób mechanizm
rozliczeń międzyoperatorskich   zostanie 

uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów , magazynowanie energii
i odbiorców(obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci; obejmują 
one również to, w jaki sposób 
mechanizm rozliczeń międzyoperatorskich
zostanie uwzględniony w krajowych 
opłatach sieciowych i jak zostaną 
zapewnione odpowiednie i skuteczne 
sygnały lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na szybką ewolucję systemów energetycznych kodeks sieci dotyczący struktury 
taryf dystrybucyjnych nie ma uzasadnienia, gdyż ich wpływ transgraniczny jest niski, a 
związane są one głównie ze specyfiką lokalną.

Poprawka 1534
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów , magazynowanie energii i 
odbiorców   (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf
dystrybucyjnych i przesyłowych i 

systemów przyłączania do sieci  ; obejmują 
one również to, w jaki sposób mechanizm
rozliczeń międzyoperatorskich   zostanie 

uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów, magazynowanie energii i
odbiorców(obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci; obejmują 
one również to, w jaki sposób mechanizm
rozliczeń międzyoperatorskich zostanie 
uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowane odmienne sformułowanie jest zgodne z naszym stanowiskiem w sprawie 
harmonizacji taryf dystrybucyjnych, o której mowa w art. 55 rozporządzenia.

Poprawka 1535
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady  dotyczące opłat nakładanych na 
producentów , magazynowanie energii i 
odbiorców   (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf
dystrybucyjnych i przesyłowych i 

systemów przyłączania do sieci  ; obejmują 
one również to, w jaki sposób mechanizm
rozliczeń międzyoperatorskich   zostanie 

uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów, magazynowanie energii i
odbiorców(obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci; obejmują 
one również to, w jaki sposób mechanizm
rozliczeń międzyoperatorskich zostanie 
uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Or. en

Poprawka 1536
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegóły dotyczące zasad 
zachęcania do inwestowania w odniesieniu 
do zdolności połączeń wzajemnych, w tym 
sygnałów lokalizacyjnych;

b) szczegóły dotyczące zasad 
zachęcania do inwestowania w odniesieniu 
do zdolności połączeń wzajemnych, w tym
zdolności magazynowania energii, i
sygnałów lokalizacyjnych;

Or. en
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Poprawka 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Przyjmując lub zmieniając 
wytyczne, Komisja konsultuje się z 
Agencją, ENTSO energii elektrycznej i, w 
stosownych przypadkach, z innymi 
zainteresowanymi stronami.

7. Przyjmując lub zmieniając 
wytyczne, Komisja konsultuje się z 
Agencją, ENTSO energii elektrycznej, 
organizacją OSD UE i, w stosownych 
przypadkach, z innymi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 1538
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Przyjmując lub zmieniając 
wytyczne, Komisja konsultuje się z 
Agencją, ENTSO energii elektrycznej i, w 
stosownych przypadkach, z innymi 
zainteresowanymi stronami.

7. Przyjmując lub zmieniając 
wytyczne, Komisja konsultuje się z 
Agencją, ENTSO energii elektrycznej, 
organizacją OSD UE i, w stosownych 
przypadkach, z innymi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie w art. 49 – 51 wprowadza europejską organizację operatorów 
systemów dystrybucyjnych. Zadania związane z tą organizacją muszą zatem być zgodne z 
postanowieniami tego artykułu, a w kwestii współpracy między operatorami systemów 
przesyłowych a operatorami systemów dystrybucyjnych również z art. 53.

Poprawka 1539
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Przyjmując lub zmieniając 
wytyczne, Komisja konsultuje się z 
Agencją, ENTSO energii elektrycznej i, w 
stosownych przypadkach, z innymi 
zainteresowanymi stronami.

7. Przyjmując lub zmieniając 
wytyczne, Komisja konsultuje się z 
Agencją, ENTSO energii elektrycznej, 
organizacją OSD UE i, w stosownych 
przypadkach, z innymi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 1540
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo państw członkowskich do 
wprowadzania bardziej szczegółowych 
środków

Prawo państw członkowskich do 
wprowadzania bardziej szczegółowych 
środków lub skuteczniejszych rozwiązań 
rynkowych. 

Or. en

Poprawka 1541
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla praw państw 
członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia środków zawierających 
bardziej szczegółowe przepisy niż te
określone w niniejszym rozporządzeniu, w 
wytycznych, o których mowa art. 57, lub 

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla praw państw 
członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia środków zawierających 
bardziej szczegółowe przepisy lub 
środków rynkowych pozwalających 
skuteczniej realizować ogólne cele 
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w kodeksach sieci, o których mowa w art. 
55, pod warunkiem że środki te nie 
zagrażają skuteczności unijnych 
przepisów .

niniejszego rozporządzenia określone w 
art. 1 niż te określone w niniejszym
rozporządzeniu, w wytycznych, o których 
mowa art. 57, lub w kodeksach sieci, o 
których mowa w art. 55, pod warunkiem że 
środki te nie zagrażają skuteczności 
przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 1542
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycja musi zwiększać 
konkurencję w dziedzinie dostarczania 
energii elektrycznej;

a) inwestycja musi zwiększać 
konkurencję w dziedzinie dostarczania 
energii elektrycznej i, w przypadku 
projektów zamówionych po dniu 1 
stycznia 2019 r., musi uwzględniać 
magazynowanie energii na przynajmniej 
jednym końcu połączenia wzajemnego, 
jeśli magazynowanie energii jest 
rozwiązaniem tańszym niż inwestycje w 
zdolność połączeń wzajemnych;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 
przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.

Poprawka 1543
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie zwolnienia na mocy 
ust. 1, 2 i 3 podejmowana jest 

Decyzja w sprawie zwolnienia na mocy 
ust. 1, 2 i 3 podejmowana jest 
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indywidualnie dla każdego przypadku 
przez organy regulacyjne danych państw 
członkowskich. Zwolnienie może dotyczyć 
całości lub części zdolności nowego 
połączenia wzajemnego lub istniejącego 
połączenia wzajemnego o znacząco 
zwiększonej zdolności.

indywidualnie dla każdego przypadku 
przez organy regulacyjne danych państw 
członkowskich. Zwolnienie może dotyczyć 
całości lub części zdolności lub 
zakontraktowanej zdolności 
magazynowania energii nowego 
połączenia wzajemnego lub istniejącego 
połączenia wzajemnego o znacząco 
zwiększonej zdolności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 
przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.

Poprawka 1544
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejmując decyzję o przyznaniu 
zwolnienia, uwzględnia się indywidualnie 
dla każdego przypadku potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących czasu trwania 
zwolnienia i niedyskryminującego dostępu 
do połączenia wzajemnego. Podejmując 
decyzję w sprawie tych warunków, 
uwzględnia się w szczególności
planowaną dodatkową zdolność lub 
zmianę istniejącej zdolności, ramy czasowe 
przedsięwzięcia oraz warunki krajowe.

Podejmując decyzję o przyznaniu 
zwolnienia, uwzględnia się indywidualnie 
dla każdego przypadku potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących czasu trwania 
zwolnienia i niedyskryminującego dostępu 
do połączenia wzajemnego. Podejmując 
decyzję w sprawie tych warunków, 
uwzględnia się w szczególności dodatkową 
zdolność lub zakontraktowaną zdolność 
magazynowania energii, która zostanie 
stworzona, lub zmianę istniejącej
zdolności, ramy czasowe przedsięwzięcia 
oraz warunki krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 
przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.
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Poprawka 1545
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia     aktów delegowanych zgodnie 
z art. 63 dotyczących przyjęcia 
wytycznych w odniesieniu do stosowania 
warunków określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu oraz do określenia   
procedury, która ma być stosowana w celu 
zastosowania ust. 4, 7,  8 , 9 i 10
niniejszego artykułu.

11. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące stosowania warunków 
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu,
oraz określić procedurę obowiązującą w 
przypadku stosowania ust. 4, 7, 8, 9 i 10
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60 a

Współpraca z państwami trzecimi

Łącznie z tym rozporządzeniem Komisja 
opracuje mechanizmy wspierania 
współpracy i integracji rynkowej z 
państwami trzecimi, które są fizycznie 
związane z rynkiem energii elektrycznej 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zrealizować cele i ambicje unii energetycznej, należy dążyć do nawiązania współpracy z 
odpowiednimi państwami trzecimi, które są fizycznie związane z rynkiem energii elektrycznej 
UE. Będzie to korzystne dla wszystkich stron i może pomóc Unii osiągnąć bezpieczeństwo 
dostaw, efektywność energetyczną oraz transformację na niskoemisyjną energię przyszłości.



PE610.751v01-00 112/129 AM\1134764PL.docx

PL

Poprawka 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61 a

Uczestnictwo państw trzecich

1.Państwa trzecie mogą uczestniczyć w 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej, 
tylko jeśli zawarły u Unią porozumienia, 
w których przyjęły przynajmniej 
następujące środki, i jeśli je stosują:

a) główne prawa i obowiązki określone w 
[rozporządzeniu w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej oraz w aktach 
delegowanych i wykonawczych przyjętych 
na jego podstawie];

b) główne prawa i obowiązki określone w 
[dyrektywie w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej];

c) zasady kontroli pomocy państwa w 
obszarze energii zgodnie z art. 107–109 
TFUE;

d) zasady skoordynowanego nadzoru 
integralności i przejrzystości rynku 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii oraz w rynkowych aktach 
wykonawczych przyjętych na jego 
podstawie;

e) wymogi dyrektywy Rady 
2009/7/EURATOM z dnia 25 czerwca 
2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych (łącznie ze zmieniającą ją 
dyrektywą Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 
lipca 2014 r.);dyrektywy Rady 
2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowe w 
zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
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jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

f) zasady ochrony środowiska istotne dla 
sektora energetycznego; oraz

g) zasady egzekwowania 
administracyjnego i nadzoru sądowego w 
obszarze współpracy na rynku 
wewnętrznym UE, zgodnie z którymi 
egzekwowanie przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz przyjętych na jego 
podstawie aktów delegowanych i 
wykonawczych a także nadzór sądowy nad 
nimi przekazane zostają albo Komisji i 
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, albo konkretnemu 
niekrajowemu organowi wykonawczemu i 
neutralnemu niekrajowemu sądowi lub 
organowi arbitrażowemu, który nie 
podlega danemu państwu trzeciemu;

2.2. Jeżeli UE nie zawarła z państwem 
trzecim porozumienia zgodnego z ust. 1 i 
jeżeli działanie systemu jest zagrożone, 
państwa członkowskie mogą poczynić 
niezbędne kroki takie jak, między innymi, 
ograniczenie przepływów energii z danego 
państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, aby rozporządzenie miało spójną i pełną strukturę logiczną, a 
zwłaszcza umożliwiało osiągnięcie swojego głównego celu: ustanowienie „prawidłowo 
funkcjonujących, zintegrowanych rynków energii elektrycznej, które umożliwiają dostęp do 
rynku na zasadzie niedyskryminacji wszystkim dostawcom zasobów", jak stwierdzono w art. 1.

Znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE 
wywierać może import energii elektrycznej z państw trzecich, które konkurują na rynku UE na 
równych zasadach z unijnymi producentami energii elektrycznej, ale wytwarzają energię w 
państwach trzecich, gdzie podlegają innym wymogom niż producenci w UE (pomoc państwa, 
konkurencja, ochrona środowiska itp.).Wnioski Komisji dotyczą wyłącznie rynku z 
perspektywy wewnętrznej i nie zapewniają producentom energii elektrycznej w UE równych 
warunków działania z producentami z państw trzecich. Ponadto nie ma też wzajemności w 
dostępie do rynku (przedsiębiorstwa UE nie mogą prowadzić działalności w państwach 
trzecich, podczas gdy przedsiębiorstwa z tych państw mają dostęp do rynku UE).

Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na wewnętrzny rynek elektryczności UE i 
konkurencyjność producentów oraz utrudnia im rozwijanie konkurencyjnej produkcji energii 
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w UE.W związku z powyższym należy wyjaśnić, jak regulowany jest dostęp państw trzecich do 
rynku europejskiego. Pozwoli to zapewnić uczestnikom rynku lepszą przewidywalność, a 
producentom energii elektrycznej w UE dać gwarancję, że na rynku UE ustanowione zostaną 
równe warunki działania.

Poprawka 1548
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów wykonawczych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 1549
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów wykonawczych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane odmienne sformułowanie jest zgodne z naszym stanowiskiem w sprawie 
aktów delegowanych i wykonawczych. Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy 
wykorzystania aktów delegowanych we wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i 
znajdujących odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie 
wynika jasno, jaki był cel stosowania aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 
dyrektywy) albo, w innych przypadkach, stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący 
ACER i art. 63 dotyczący kodeksów sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" 
doboru formy aktu do konkretnego tematu zastosowano.
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Poprawka 1550
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 31 
ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 56 
ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [OP: 
please insert the date of entry into force]
r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 31 
ust. 3, art. 46 ust. 4iart. 59 ust. 11, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [UP:proszę wstawić datę wejścia w 
życie].

Or. en

Poprawka 1551
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 31 
ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 56 
ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [OP:
please insert the date of entry into force]
r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 31 
ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 56 
ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [UP:
proszę wstawić datę wejścia w życie].

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane odmienne sformułowanie jest zgodne z naszym stanowiskiem w sprawie 
aktów delegowanych i wykonawczych. Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy 
wykorzystania aktów delegowanych we wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i 
znajdujących odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie 
wynika jasno, jaki był cel stosowania aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 
dyrektywy) albo, w innych przypadkach, stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący 
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ACER i art. 63 dotyczący kodeksów sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" 
doboru formy aktu do konkretnego tematu zastosowano.

Poprawka 1552
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 31 
ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 56 
ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [OP:
please insert the date of entry into force]
r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 31 
ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 56 
ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [UP:
proszę wstawić datę wejścia w życie].

Or. en

Poprawka 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 
ust. 1, art. 56 ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 
ust. 1, art. 56 ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat 
od dnia [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Komisja sporządzi 
sprawozdanie w odniesieniu do 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed upływem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
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Or. en

Poprawka 1554
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 55 
ust. 1, art. 56 ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 11, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4 oraz 
art. 59 ust. 11, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
określonym w tej decyzji późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 1555
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu 
wykonawczego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowane odmienne sformułowanie jest zgodne z naszym stanowiskiem w sprawie 
aktów delegowanych i wykonawczych. Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy 
wykorzystania aktów delegowanych we wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i 
znajdujących odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie 
wynika jasno, jaki był cel stosowania aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 
dyrektywy) albo, w innych przypadkach, stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący 
ACER i art. 63 dotyczący kodeksów sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" 
doboru formy aktu do konkretnego tematu zastosowano.

Poprawka 1556
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu 
wykonawczego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

Or. en

Poprawka 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym
równocześnie Parlament Europejski, Radę 
i publikuje decyzję w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 1558
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
wykonawczego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane odmienne sformułowanie jest zgodne z naszym stanowiskiem w sprawie 
aktów delegowanych i wykonawczych. Konieczne jest dokonanie oceny zakresu i formy 
wykorzystania aktów delegowanych we wszystkich przypadkach zawartych w dyrektywie i 
znajdujących odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Z wniosku dotyczącego dyrektywy nie 
wynika jasno, jaki był cel stosowania aktów wykonawczych (np. format danych w art.24 
dyrektywy) albo, w innych przypadkach, stosowania aktów delegowanych (art. 61 dotyczący 
ACER i art. 63 dotyczący kodeksów sieci).W związku z tym nie jest jasne, jaką „regułę" 
doboru formy aktu do konkretnego tematu zastosowano.

Poprawka 1559
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
wykonawczego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 1560
Zdzisław Krasnodębski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 
55 ust. 1, art. 56 ust. 1 i 4 oraz art. 59 ust. 
11 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 31 ust. 3, art. 46 ust. 4 oraz 
art. 59 ust. 11 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1561
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 63 a

Uczestnictwo państw trzecich

Państwa trzecie mogą uczestniczyć w 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej, 
tylko jeśli zawarły u Unią porozumienia, 
w których przyjęły przynajmniej 
następujące środki, i jeśli je stosują:

a) główne prawa i obowiązki określone w 
[rozporządzeniu w sprawie wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej oraz w aktach 
delegowanych i wykonawczych przyjętych 
na jego podstawie];

b) główne prawa i obowiązki określone w 
[dyrektywie w sprawie wewnętrznego 
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rynku energii elektrycznej];

c) zasady kontroli pomocy państwa w 
obszarze energii zgodnie z art. 107–109 
TFUE;

d) zasady skoordynowanego nadzoru 
integralności i przejrzystości rynku 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1227/2011 z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii oraz w rynkowych aktach 
wykonawczych przyjętych na jego 
podstawie;

e) wymogi dyrektywy Rady 
2009/7/EURATOM z dnia 25 czerwca 
2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych (łącznie ze zmieniającą ją 
dyrektywą Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 
lipca 2014 r.);dyrektywy Rady 
2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowe w 
zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

f) zasady ochrony środowiska istotne dla 
sektora energetycznego; oraz

g) zasady egzekwowania 
administracyjnego i nadzoru sądowego w 
obszarze współpracy na rynku 
wewnętrznym UE, zgodnie z którymi 
egzekwowanie przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz przyjętych na jego 
podstawie aktów delegowanych i 
wykonawczych a także nadzór sądowy nad 
nimi przekazane zostają albo Komisji i 
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, albo konkretnemu 
niekrajowemu organowi wykonawczemu i 
neutralnemu niekrajowemu sądowi lub 
organowi arbitrażowemu, który nie 
podlega danemu państwu trzeciemu;2. 
Jeżeli UE nie zawarła z państwem trzecim 
porozumienia zgodnego z ust. 1 i jeżeli 
działanie systemu jest zagrożone, państwa 
członkowskie mogą poczynić niezbędne 
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kroki takie jak, między innymi, 
ograniczenie przepływów energii z danego 
państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna do realizacji celów wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
gdyż umożliwia ustalenie równych warunków działania z producentami energii elektrycznej z 
państw trzecich, których obowiązują inne wymogi niż producentów w UE (w zakresie ochrony 
środowiska, rynku wewnętrznego, konkurencji, pomocy państwa itp.), lub jeśli nie ma 
wzajemności w dostępie do rynku (przedsiębiorstwa UE nie mogą prowadzić działalności w 
państwach trzecich, podczas gdy przedsiębiorstwa z tych państw mają dostęp do rynku 
UE).Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na konkurencyjność producentów oraz utrudnia im 
rozwijanie konkurencyjnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w UE. Poprawka ta 
zawiera przepisy dotyczące uczestnictwa producentów z państw trzecich w wewnętrznym 
rynku energii, które związane są z przepisami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia, 
dyrektywy w sprawie energii elektrycznej oraz innych odpowiednich przepisów prawa 
unijnego, które obowiązują uczestników rynku wewnętrznego UE.

Poprawka 1562
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 64 a

Przegląd

Do dnia 1 czerwca 2025 r. Komisja 
dokona przeglądu i przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia wraz z 
wnioskiem ustawodawczym – w 
stosownym przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku nowych przepisów w znaczącej liczbie artykułów niniejszego rozporządzenia 
wprowadzono progi i terminy wdrożenia, a różnym podmiotom powierzono zadania 
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nadzorcze, tak że konieczne jest wyznaczenie terminu przeglądu rozporządzenia, aby 
umożliwić ewentualne dostosowania i odpowiednio uwzględnić przyszłe zmiany.

Poprawka 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 64 a

Zmiana

Rozporządzenie zostanie poddane 
ogólnemu przeglądowi najpóźniej do 
końca 2024 r.

Or. en

Poprawka 1564
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 1565
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4a. Skoordynowana analiza 
bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona 



PE610.751v01-00 124/129 AM\1134764PL.docx

PL

na podstawie wspólnego modelu systemu 
zgodnie z punktem 2 oraz metodologii, aby 
zaprojektować skoordynowane działania 
naprawcze opracowywane przez 
operatorów systemów przesyłowych 
danego regionu pracy systemu.

Or. en

Poprawka 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1. Regionalne centra operacyjne 
wyposaża się w systemy kontroli 
nadzorczej i pozyskiwania danych 
działające w czasie zbliżonym do czasu 
rzeczywistego z poziomem 
obserwowalności określonym przy 
zastosowaniu progu zdefiniowanego 
zgodnie z pkt 4.1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ułatwianie zakupów mocy bilansującej 
napoziomie regionalnym

8. Wyznaczanie mocy bilansującej 
na szczeblu regionalnym

Or. en

Poprawka 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – ustęp 8.1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wziąć pod uwagę możliwość 
wymiany między różnymi typami rezerwy 
mocy w celu zminimalizowania kosztów 
pozyskiwania energii.

Or. en

Poprawka 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 8.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.2. Regionalne centra operacyjne 
wspierają operatorów systemów 
przesyłowych z danego regionu pracy 
systemu przy nabywaniu wymaganej 
wielkości mocy bilansującej określonej 
zgodnie z pkt 8.1. Zakupy mocy
bilansującej:

skreśla się

a) przeprowadza się dla przedziałów 
czasowych obejmujących dzień następny 
lub dzień bieżący;

b) uwzględniają możliwości zastępowania 
poszczególnych rodzajów rezerw mocy 
innymi rodzajami rezerw mocy w celu 
zminimalizowania kosztów zakupów.

Or. en

Poprawka 1570
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 13.1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13.1. Jeżeli ENTSO energii elektrycznej 
zleciła tę funkcję, regionalne centra 
operacyjne ustalają regionalne scenariusze 
kryzysowe zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 6 ust. 1 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

13.1. Regionalne centra operacyjne 
ustalają regionalne scenariusze kryzysowe 
dla swoich regionów zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
(../...) [Risk Preparedness Regulation]. 
Scenariusze te są ustalane są na 
podstawie czynników ryzyka dla każdego 
regionu, na przykład ekstremalnych 
warunków pogodowych, klęsk 
żywiołowych, niedoborów paliwa lub 
celowych ataków. Scenariusze te będą 
stanowić podstawę regionalnej części 
krajowych planów gotowości na wypadek 
zagrożeń.

Or. en

Poprawka 1571
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 13.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13.1. Jeżeli ENTSO energii elektrycznej
zleciła tę funkcję, regionalne centra 
operacyjne ustalają regionalne scenariusze 
kryzysowe zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 6 ust. 1 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

13.1. Jeżeli ENTSO-E zleciła tę funkcję, 
regionalne centra operacyjne ustalają 
regionalne scenariusze kryzysowe zgodnie 
z kryteriami określonymi w art. 6 ust. 1 
[Risk Preparedness Regulation as proposed 
by COM(2016) 862].

Or. en

Poprawka 1572
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 13.1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13.1a. Regionalne centra operacyjne 
powinny przyczyniać się do harmonizacji 
regionalnych środków włączanych do 
krajowych planów gotowości na wypadek 
zagrożeń państw członkowskich przez:

(a) wydawanie zaleceń dotyczących 
projektów krajowych planów gotowości na 
wypadek zagrożeń państw członkowskich 
zgodnie z art. 10 [Risk Preparedness 
Regulation];

(b) pełnienie funkcji organu 
koordynującego, który ułatwia 
uzgodnienia między właściwymi organami 
państw członkowskich w sprawie 
regionalnych środków, które mają zostać 
zawarte w ich planach krajowych zgodnie 
z art. 12 ust. 2 [Risk Preparedness 
Regulation].

Or. en

Poprawka 1573
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 13.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13.1a. Regionalne centra operacyjne 
przeprowadzają krótkoterminowe oceny 
wystarczalności, a konkretnie sezonowe 
prognozy wystarczalności oraz oceny 
wystarczalności w przedziale czasowym od 
następnego tygodnia do dnia bieżącego 
dla swoich regionów zgodnie z art. 9 [Risk 
Preparedness Regulation].Te 
krótkoterminowe oceny wystarczalności 
uzupełnią długoterminową ocenę 
wystarczalności, co zapewni 
skoordynowaną europejską ocenę 
wystarczalności w celu oszacowania 
potrzeb w zakresie mechanizmów 
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zdolności wytwórczych.

Or. en

Poprawka 1574
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 13.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13.2. Regionalnecentra operacyjne 
przygotowują i przeprowadzają coroczną 
symulację kryzysuwe współpracy z 
właściwymi organamizgodnie z art. 12 ust. 
3 [Risk Preparedness Regulation as 
proposed by COM(2016) 862].

13.2. Jeżeli ENTSO-E zleciła tę funkcję, 
regionalne centra operacyjne we 
współpracy z właściwymi organami 
przygotowują i przeprowadzają coroczną 
symulację kryzysu zgodnie z art. 12 ust. 3 
[Risk Preparedness Regulation as proposed 
by COM(2016) 862].

Or. en

Poprawka 1575
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 13.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13.2a. Opinii regionalnych centrów 
operacyjnych zasięga się przy 
opracowywaniu metodologii 
krótkoterminowych ocen wystarczalności 
oraz metodologii identyfikowania 
najbardziej istotnych scenariuszy kryzysu 
elektroenergetycznego dla każdego 
regionu zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 5 ust. 
4 [Risk Preparedness Regulation].

Or. en
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Poprawka 1576
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Identyfikacja potrzeb w zakresie 
zdolności przesyłowej

13 a (nowa) 1. Regionalne centra 
operacyjne zapewniają operatorom 
systemu przesyłowego danego regionu 
wsparcie w ustalaniu potrzeb w zakresie 
zdolności przesyłowej.

13 a (nowa) 2. Regionalne centra 
operacyjne proponują operatorom 
systemu przesyłowego danego regionu 
priorytety inwestycji w sieć, bazując 
przynajmniej na poniższych kryteriach:

a) długoterminowe oceny adekwatności;

b) stan systemu wzajemnie połączonego;

c) zidentyfikowane ograniczenia 
strukturalne.

Or. en
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