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Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 401
Ustęp 22

22. stwierdza istnienie problemów empirycznych wynikłych z działania Północnej Giełdy 
Energii (Nord Pool); zauważa, że ponieważ całkowita cena sprzedaży energii jest 
zawsze określana, nawet w przypadku energii wodnej i jądrowej, na podstawie cen 
najbardziej kosztownego sposobu produkcji, zaś prawa do emisji podwyższają cenę 
energii elektrycznej, dla której produkcji nie wymaga się ich, działanie rynku i 
wymiana energii zaowocowały nieuzasadnionym wzrostem cen energii elektrycznej 
dla konsumentów;

Or. fi

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 402
Ustęp 22

22. zwraca uwagę państw członkowskich na fakt, że wewnętrzny rynek energii znajduje 
się obecnie w fazie przejściowej oraz że osiągnięto znaczny postęp w integracji 
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rynku; ponadto wskazuje, że we wszystkich państwach członkowskich konieczne jest 
pełne wdrożenie istniejącego prawodawstwa oraz stworzenie stabilnych ram 
politycznych w celu uzyskania wysokiego stopnia niezależności energetycznej, 
długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na środowisko naturalne i 
bezpieczeństwa dostaw (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 403
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie sprawdza się i że aby sprostać nowym realiom w dziedzinie 
energii nie możemy opierać się (skreślenie) na rozwiązaniach kierowanych przez 
rynek; jest zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia 
wysokiego stopnia niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, 
wrażliwości na środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; oraz że (skreślenie)
należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, organów regulujących i przedsiębiorstw 
energetycznych; wzywa do przyjęcia dalszych środków regulacyjnych, mających na 
celu ustanowienie publicznej własności sektora energetycznego w całej Europie, aby 
położyć kres wzrastającej koncentracji rynku w rękach prywatnych przedsiębiorstw 
działających na podobieństwo kartelu w sektorze energetycznym, zabezpieczyć 
trwałe dostawy energii dla wszystkich grup społecznych, a także skutecznie zapobiec 
nieuzasadnionym podwyżkom cen, zapewniając bezpieczeństwo inwestycji;

Or. de

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, 
András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, 
Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Poprawka 404
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że (skreślenie) unijny rynek energetyczny
wciąż nie jest w pełni zliberalizowany i że konieczna może być dalsza poprawa; jest 
zdania, że potrzebne są jasne i stabilne ramy polityczne oraz konkurencyjny rynek 
energetyczny w celu stworzenia wysokiego stopnia niezależności energetycznej, 
długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na środowisko naturalne i 
bezpieczeństwa dostaw; (skreślenie) w związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokładnej oceny konieczności interwencji o charakterze 
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regulacyjnym w tym kontekście;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 405
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że (skreślenie) unijny rynek energetyczny
wciąż nie jest w pełni zliberalizowany i że niezbędna jest dalsza poprawa; jest zdania, 
że potrzebne są jasne i stabilne ramy polityczne oraz konkurencyjny rynek 
energetyczny w celu stworzenia wysokiego stopnia niezależności energetycznej, 
długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na środowisko naturalne i 
bezpieczeństwa dostaw; (skreślenie) w związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokładnej oceny konieczności interwencji o charakterze 
regulacyjnym w tym kontekście;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 406
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie i Komisję do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie sprawdza się, ponieważ różnorodne sposoby wdrażania w 
poszczególnych państwach członkowskich zaowocowały powstaniem zespołu 
niespójnych reform i że należy zmienić przepisy w celu zdecydowanego poparcia 
inwestycji pozwalających sprostać nowym realiom w dziedzinie energii oraz 
zaspokoić zwiększony popyt na energię; jest zdania, że potrzebne są jasne ramy 
polityczne w celu stworzenia wysokiego stopnia niezależności energetycznej, 
długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na środowisko naturalne i 
bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu osiągnięcia należycie funkcjonującego 
rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, organów regulacyjnych i 
podmiotów rynkowych;

Or. it
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 407
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że wewnętrzny rynek energetyczny 
znajduje się w fazie przejściowej i podkreśla, iż dokonano znaczącego postępu w 
dziedzinie otwarcia rynku i tworzenia jednego rynku paneuropejskiego, a także jest 
zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia wysokiego stopnia 
niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na 
środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw (skreślenie). W celu osiągnięcia 
należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, 
organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 408
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że wewnętrzny rynek energetyczny 
znajduje się w fazie przejściowej i podkreśla, iż dokonano znaczącego postępu w 
dziedzinie otwarcia rynku i tworzenia jednego rynku paneuropejskiego, a także jest 
zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia wysokiego stopnia 
niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na 
środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw (skreślenie). W celu osiągnięcia 
należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, 
organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 409
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie jest w pełni zliberalizowany i w związku z tym do wdrożenia litery 
i ducha drugich dyrektyw dotyczących gazu i energii elektrycznej; jest zdania, że 
potrzebne jest jasne zobowiązanie polityczne w celu stworzenia wysokiego stopnia 
niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na 
środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu osiągnięcia 
należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, 
organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;
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Or. en

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 410
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie sprawdza się, że należy zwiększyć konkurencję na europejskim 
rynku energetycznym oraz uważa, że aby sprostać nowym realiom w dziedzinie 
energii, nie możemy opierać się wyłącznie na rozwiązaniach kierowanych przez 
rynek; jest zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia 
wysokiego stopnia niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, 
wrażliwości na środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu 
osiągnięcia należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki 
rządów, organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawkę złożył Aldo Patriciello

Poprawka 411
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie działa efektywnie z powodu różnic we wdrażaniu przez państwa 
członkowskie, których skutkiem jest zlepek reform i że aby sprostać nowym realiom 
w dziedzinie energii nie możemy opierać się wyłącznie na rozwiązaniach kierowanych 
przez rynek; jest zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia 
wysokiego stopnia niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, 
wrażliwości na środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu 
osiągnięcia należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki 
rządów, organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 412
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie sprawdza się także z powodu różnego wdrażania przez państwa 
członkowskie dyrektyw UE, i że aby sprostać nowym realiom w dziedzinie energii nie 
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możemy opierać się wyłącznie na rozwiązaniach kierowanych przez rynek; jest 
zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia wysokiego stopnia 
niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości na 
środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu osiągnięcia 
należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, 
organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 413
Ustęp 22

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie sprawdza się i że aby sprostać nowym realiom w dziedzinie 
energii nie możemy opierać się wyłącznie na rozwiązaniach kierowanych przez rynek; 
jest zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia wysokiego 
stopnia niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, 
wrażliwości na środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu 
osiągnięcia należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki 
rządów, organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych; nalega na Komisję, aby 
wobec istnienia obecnie w państwach członkowskich 25 odrębnych energetycznych 
organów regulacyjnych uzupełniła rewizję roli każdego z nich oraz dokonała pełnej 
oceny potencjalnej potrzeby powołania europejskiego energetycznego organu 
regulacyjnego.

Or. el

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 414
Ustęp 22 a (nowy)

22a. wzywa Radę, aby na swoim wiosennym posiedzeniu w marcu 2007 r. przedstawiła 
szerszą wizję wspólnego europejskiego interesu w dziedzinie energii w celu 
umieszczenia zakończenia formowania rynku wewnętrznego w jasnych ramach 
politycznych, których obecnie brak; 

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 415
Ustęp 22 a (nowy)

22a. podkreśla, że stworzenie wewnętrznego rynku energetycznego UE, z opcją 
rozszerzenia na państwa nie będące państwami członkowskimi, przyczynia się w 
poważnym stopniu do bezpieczeństwa dostaw;

Or. de

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 416
Ustęp 22 a (nowy)

22a. podkreśla, że wdrażanie dyrektyw dotyczących energii i zgodność z nimi ma 
zasadnicze znaczenie dla polityki energetycznej Wspólnoty; uważa, że owo 
wdrażanie dyrektyw dotyczących energii stanowi konieczny warunek do odwołania 
się w razie przerwania dostaw energii do mechanizmów solidarnościowych, które 
należy wprowadzić;

Or. nl

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 417
Ustęp 22 a (nowy)

22a. wzywa Komisję do wykorzystania art. 86 ust. 3 umożliwiającego jej zwiększenie 
wysiłków na rzecz rozdzielenia infrastruktury związanej z gazem w celu wspierania 
konkurencji w obszarze przesyłowych sieci gazowych oraz zachęcania podmiotów 
gospodarczych do otwarcia rynków także dla innych niż tradycyjni dostawcy gazu 
podmiotów.

Or. en

Poprawkę złożył Esko Seppänen

Poprawka 418
Ustęp 22 a (nowy)

22a. stwierdza, że całkowita harmonizacja rynków energetycznych oraz wprowadzenie na 
nich warunków rynkowych w nieunikniony sposób doprowadzi do wzrostu cen 
energii elektrycznej w krajach, w których jest ona obecnie tańsza niż w krajach o 
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wysokich cenach energii elektrycznej;

Or. fi

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Lambert van 
Nistelrooij, Anders Wijkman

Poprawka 419
Ustęp 22 a (nowy)

22a. nalega na Komisję, aby wobec istnienia obecnie w państwach członkowskich 25 
odrębnych energetycznych organów regulacyjnych uzupełniła rewizję roli tych 
organów w każdym państwie członkowskim o pełną ocenę potencjalnej potrzeby 
powołania europejskiego energetycznego organu regulacyjnego. 

Or. en

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 420
Ustęp 23

23. podkreśla szczególne znaczenie wydajnych struktur regulacyjnych i odpowiednich 
uprawnień krajowych urzędów ds. karteli oraz krajowych organów nadzorczych dla 
zapobieżenia powstaniu pozycji dominującej na rynku oraz stworzenia 
funkcjonującego rynku wewnętrznego, w celu zapewnienia korzystnych cen energii; 
w tym kontekście podkreśla swoje poparcie dla analizy branży przez Komisję i wzywa 
Komisję do konsekwentnego stosowania wszelkich dostępnych instrumentów w 
przypadku naruszenia prawa konkurencji;

Or. de

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 421
Ustęp 23

23. wyraża uznanie dla Komisji w związku z badaniem poświęconym sektorowi 
energetycznemu,  które unaoczniło niepowodzenie liberalizacji rynku energii, 
masowe lekceważenie i obchodzenie zasad liberalizacji; blokowanie rynków w 
większości państw członkowskich; handel transgraniczny o bardzo małym zakresie i 
w konsekwencji wysokie ceny, wzywa Komisję do podjęcia działań przymusowych, w 
tym kar finansowych, wobec firm łamiących przepisy o konkurencji; zarówno na 
poziomie produkcji, jak i dystrybucji;
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Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 422
Ustęp 24

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 423
Ustęp 24

24. wzywa państwa członkowskie, aby nie poszukiwały rozwiązań rzekomo sprzyjających 
interesom narodowym kosztem funkcjonującego europejskiego rynku 
wewnętrznego;

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 424
Ustęp 24

24. zachęca Komisję do ścigania państw członkowskich, które nadmiernie chronią 
krajowych liderów energetycznych, próbują ustalać ceny końcowe na poziomie 
poniżej ceny rynkowej lub próbują blokować fuzje i nabycia; wszystkie te działania 
godzą w rozwój rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawkę złożył Joan Calabuig Rull

Poprawka 425
Ustęp 24

24. zachęca Komisję do popierania ustanowienia prawdziwie wspólnego rynku 
energetycznego opartego na zasadach konkurencji, wzajemności i ochrony 
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konsumentów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw;

Or. es

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 426
Ustęp 24 a (nowy)

24a. uważa, że wspieranie „europejskich liderów” poprzez transgraniczne fuzje i nabycia 
przedsiębiorstw energetycznych zamiast po prostu „krajowych liderów” jest w 
interesie zarówno trwałości, jak i bezpieczeństwa oraz konkurencyjności;

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 427
Ustęp 24 a (nowy)

24a. jest zdania, że państwa członkowskie i regiony powinny zabezpieczyć równe 
traktowanie rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw produkujących energię 
(MŚP) oraz dużych jej wytwórców, w celu zabezpieczenia konsumentów energii 
przed skutkami monopolizacji rynku;

Or. pl

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 428
Ustęp 25

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Poprawka 429
Ustęp 25

25. jest zdania, że należy uwzględniać specyficzny charakter polityki energetycznej w 
polityce dotyczącej konkurencji, środkach regulacyjnych oraz działaniach mających 
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na celu lepsze egzekwowanie zasad rynku wewnętrznego oraz w zaspokajaniu 
krajowego zapotrzebowania i potrzeb konsumentów energii;

Or. fr

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 430
Ustęp 25 a (nowy)

25a. wzywa Komisję, aby w swojej ocenie krajowych planów alokacji odrzuciła 
wynikające z nich zakłócenia rynkowe i podkreśla potrzebę harmonizacji tych 
planów, bowiem wiele z nich obecnie podważa zasadę „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 431
Ustęp 26

26. uważa, że przy wprowadzeniu kontraktów długoterminowych, gwarantujących 
pewność i stałość dostaw nośników energii, niezbędne jest zniesienie zakazu 
reeksportu sprzecznego z zasadami wolnej konkurencji i wspólnego rynku i 
utrudniającego proces obniżenia cen dla wszystkich konsumentów indywidualnych i 
przemysłowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 432
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które (skreślenie) zamykają
rynki i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską;

Or. fr
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 433
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które zamykają dostęp do 
rynków i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską;

Or. de

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul oraz Dominique Vlasto

Poprawka 434
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które (skreślenie) zamykają
dostęp do rynków i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 435
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które (skreślenie) zamykają
dostęp do rynków i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską; 

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Poprawka 436
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które które mają 
długoterminowe kontrakty zawarte dawno temu i w ten sposób zamykają dostęp do 
rynków i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską; 

Or. en
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 437
Ustęp 26

26. prosi Komisję o sporządzenie wytycznych dotyczących właściwej formy kontraktów 
długoterminowych oraz warunków, zgodnie z którymi takie porozumienia są 
możliwe do przyjęcia;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 438
Ustęp 26

26. prosi Komisję o sporządzenie wytycznych dotyczących właściwej formy kontraktów 
długoterminowych oraz warunków, zgodnie z którymi takie porozumienia są 
możliwe do przyjęcia;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 439
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które zamykają rynki i 
funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

Or. it

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 440
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które (skreślenie) zamykają
rynki i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Pia Eldal Locatelli

Poprawka 441
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które (skreślenie) zamykają
dostęp do rynków i funkcjonują sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 442
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom prywatnym, które mają 
długoterminowe kontrakty zawarte dawno temu, zamykające dostęp do rynków i 
funkcjonujące sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską;

Or. de

Poprawkę złożył Joan Calabuig Rull

Poprawka 443
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które mają długoterminowe 
kontrakty na dostawy zawarte dawno temu, zamykające dostęp do rynków i 
funkcjonujące sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską;

Or. es
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 444
Ustęp 26 a (nowy)

26a. zachęca Komisję do rozpatrzenia kwestii umów długoterminowych dotyczących 
zaopatrzenia, przesyłu i sprzedaży w kontekście równowagi między poszanowaniem 
zasad konkurencji, pewności dostaw i zmniejszenia fluktuacji cenowej; 

Or. fr

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 445
Ustęp 26 a (nowy)

26a. wzywa Komisję do zbadania nowych sposobów różnicowania przyszłych dostaw 
energii dla Europy poprzez stosowanie zasad konkurencji do wszystkich podmiotów 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 446
Ustęp 26 a (nowy)

26a. zachęca Komisję do przeciwdziałania zawieraniu umów bezpośrednich i 
dwustronnych, zgodnych z logiką przemysłową i państwową, ale pozostających w 
sprzeczności z celami wspólnej polityki energetycznej;

Or. it

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 447
Ustęp 26 a (nowy)

26a. wzywa Komisję do zlikwidowania regulowanych cen energii, ponieważ podważa to 
prawdziwą istotę otwartych rynków energetycznych; wzywa przede wszystkim 
Komisję UE do zajęcia się kwestią systemów regulowanych cen energii dla 
energochłonnego przemysłu, ponieważ szkodzi to nie tylko rynkowi energetycznemu 
UE, ale także rynkowi wewnętrznemu innych produktów; zgadza się, że specjalne 
środki mogłyby być konieczne dla energochłonnych gałęzi przemysłu UE, 
podlegających ogólnoświatowej konkurencji, ale środki te muszą być podjęte w 
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skoordynowany w skali UE sposób; nalega w związku z tym na DG ds. Konkurencji, 
aby opracowała jasny zestaw kryteriów służących zdefiniowaniu energochłonnych 
gałęzi przemysłu UE podlegających ogólnoświatowej konkurencji oraz aby 
wykorzystała te kryteria do oceny słuszności stosowania specjalnych krajowych 
systemów dotyczących energii wobec energochłonnych gałęzi przemysłu;

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 448
Ustęp 26 a (nowy)

26a. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na nadrzędny interes społeczny 
bezpośrednich konsumentów energii przy opracowywaniu polityki energetycznej UE 
w warunkach jej pełnej liberalizacji;

Or. pl

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 449
Ustęp 27

27. wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu rozwiązania problemu 
koncentracji na rynku energetycznym (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 450
Ustęp 27

27. wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu rozwiązania problemu 
koncentracji na rynku energetycznym w sektorze poszukiwania i produkcji (ang. 
upstream) energii w przypadku nadużywania pozycji rynkowej;

Or. en
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 451
Ustęp 27

27. wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu rozwiązania problemu 
koncentracji na rynku energetycznym w sektorze poszukiwania i produkcji (ang. 
upstream) energii w przypadku nadużywania pozycji rynkowej;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 452
Ustęp 27

27. wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu rozwiązania problemu 
koncentracji na rynku energetycznym w sektorze poszukiwania i produkcji (ang. 
upstream) energii w przypadku nadużywania pozycji rynkowej;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 453
Ustęp 27

27. wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w celu rozwiązania problemu 
koncentracji na rynku energetycznym w sektorze poszukiwania i produkcji (ang. 
upstream) energii oraz jej dystrybucji (ang. downstream);

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 454
Ustęp 27 a (nowy)

27a. nalega na Komisję, aby wykorzystała istniejące w dziedzinie konkurencji 
instrumenty do rozwiązania problemu koncentracji w sektorze dystrybucji (ang. 
downstream) energii.

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 455
Ustęp 28

28. proponuje znaczące zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, w miarę możliwości poprzez ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących współpracy, przejrzystości i ujawnienia, minimalnych wiążących 
wytycznych, w tym dotyczących niezależności, procedury mianowania organów 
regulacyjnych, przejrzystości i odpowiedzialności; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký 

Poprawka 456
Ustęp 28

28. proponuje znaczące zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, w miarę możliwości poprzez ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących przejrzystości i ujawnienia, minimalnych wiążących wytycznych, w tym 
dotyczących niezależności, która powinna być regularnie monitorowana przez 
Komisję, procedury mianowania organów regulacyjnych, przejrzystości 
i odpowiedzialności (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester 

Poprawka 457
Ustęp 28

28. proponuje przyznanie organom regulacyjnym w państwach członkowskich uprawnień 
w zakresie harmonizacji, przy czym organy te powinny być całkowicie niezależne od 
rządu i przemysłu. Mogłoby to zostać osiągnięte poprzez ustanowienie wspólnych 
przepisów dotyczących przejrzystości, (skreślenie) ujawnienia i odpowiedzialności 
oraz minimalnych wiążących wytycznych (skreślenie) dotyczących (skreśłenie)
procedury mianowania organów regulacyjnych (skreśłenie). Krajowe organy 
regulujące rynek energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się 
konkurencją w państwach członkowskich, a także powinny zapewniać, aby firmy 
energetyczne miały ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać 
energię (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Herczog 

Poprawka 458
Ustęp 28

28. proponuje przyznanie organom regulacyjnym w państwach członkowskich uprawnień 
w zakresie harmonizacji, przy czym organy te powinny być całkowicie niezależne od 
rządu i przemysłu. Mogłoby to zostać osiągnięte poprzez ustanowienie wspólnych 
przepisów dotyczących przejrzystości, (skreślenie) ujawnienia i odpowiedzialności 
oraz minimalnych wiążących wytycznych (skreślenie) dotyczących (skreśłenie)
procedury mianowania organów regulacyjnych (skreśłenie). Krajowe organy 
regulujące rynek energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się 
konkurencją w państwach członkowskich, a także powinny zapewniać, aby firmy 
energetyczne miały ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać 
energię (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli 

Poprawka 459
Ustęp 28

28. proponuje przyznanie niekwestionowanych i zharmonizowanych uprawnień organom
regulacyjnym w państwach członkowskich, w miarę możliwości poprzez 
ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących przejrzystości i ujawnienia, 
minimalnych wiążących wytycznych, w tym dotyczących niezależności, procedury 
mianowania organów regulacyjnych, przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, 
że krajowe organy regulujące rynek energii powinny pełnić rolę doradców władz 
zajmujących się konkurencją w państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby 
firmy energetyczne miały ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać 
energię oraz ustanawiać minimalne wymogi inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury, 
badań i innowacji dla podmiotów działąjących jako naturalni monopoliści;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij 

Poprawka 460
Ustęp 28

28. proponuje zharmonizowanie uprawnień organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, w miarę możliwości poprzez ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących przejrzystości i ujawnienia, minimalnych wiążących wytycznych, w tym 
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dotyczących niezależności, procedury mianowania organów regulacyjnych, 
przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, że krajowe organy regulujące rynek 
energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się konkurencją w 
państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby firmy energetyczne dokonały 
znacznego wysiłku w celu doradzania klientom, jak oszczędzać energię oraz 
ustanawiać minimalne wymogi inwestycyjne;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig 

Poprawka 461
Ustęp 28

28. proponuje znaczące zwiększenie oraz harmonizację uprawnień organów 
regulacyjnych w państwach członkowskich (skreślenie) poprzez ustanowienie 
jednolitych przepisów dotyczących przejrzystości i ujawnienia, minimalnych 
wiążących wytycznych, w tym dotyczących niezależności, procedury mianowania 
organów regulacyjnych, przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, że krajowe 
organy regulujące rynek energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się 
konkurencją w państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby firmy 
energetyczne miały ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać 
energię oraz ustanawiać minimalne wymogi inwestycyjne; 

Or. de

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht 

Poprawka 462
Ustęp 28

28. proponuje znaczące zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, w miarę możliwości poprzez ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących przejrzystości i ujawnienia, minimalnych wiążących wytycznych, w tym 
dotyczących niezależności, procedury mianowania organów regulacyjnych, 
przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, że krajowe organy regulujące rynek 
energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się konkurencją w 
państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby firmy energetyczne miały 
ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać energię, przy czym 
doradztwo to musi podlegać regularnej kontroli niezależnych instytucji 
państwowych, oraz ustanawiać minimalne wymogi inwestycyjne; 

Or. de
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 463
Ustęp 28

28. proponuje znaczące zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, w miarę możliwości poprzez ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących przejrzystości i ujawnienia, minimalnych wiążących wytycznych, w tym 
dotyczących niezależności, procedury mianowania organów regulacyjnych, 
przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, że krajowe organy regulujące rynek 
energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się konkurencją w 
państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby firmy energetyczne miały 
ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać energię oraz ustanawiać 
minimalne wymogi inwestycyjne; zwraca się do Komisji o opracowanie również 
wytycznych do oceny nadużywania pozycji rynkowej, określających każdorazowo, do 
jakiego rynku mają one zastosowanie, o ustalenie wspólnych kryteriów służących do 
pomiaru stopnia koncentracji rynku oraz zdefiniowanie środków, jakie należy 
podjąć przeciwko nadużywaniu dominującej pozycji rynkowej;

Or. en

Poprawkę złożyli Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Poprawka 464
Ustęp 28

28. proponuje harmonizację zakresu kompetencji organów regulacyjnych państw 
członkowskich w celu uzyskania większej spójności działań zmierzających do 
lepszego funkcjonowania rynku, a także w razie konieczności znaczące zwiększenie 
uprawnień organów regulacyjnych w państwach członkowskich, w miarę możliwości 
poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących przejrzystości i ujawnienia, 
minimalnych wiążących wytycznych, w tym dotyczących niezależności, procedury 
mianowania organów regulacyjnych, przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, 
że krajowe organy regulujące rynek energii powinny pełnić rolę doradców władz 
zajmujących się konkurencją w państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby 
firmy energetyczne miały ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać 
energię oraz ustanawiać minimalne wymogi inwestycyjne;

Or. fr

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 465
Ustęp 28 a (nowy)

28a. Te nowe uprawnienia powinny być monitorowane co roku przez Parlament 
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Europejski.

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 466
Ustęp 29

29. wymaga od państw członkowskich wprowadzenia w ciągu dwóch lat 
zharmonizowanych przepisów umożliwiających krajowym organom regulacyjnym 
zapewnienie transgranicznych przesyłów elektryczności i gazu. W przeciwnym razie 
Komisja w ramach swojej propozycji z trzeciego pakietu ustanowi europejski organ 
regulacyjny z kompetencjami w zakresie transgranicznych połączeń energetycznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 467
Ustęp 29

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulującym 
zaakceptowanym na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia opiniowania 
transgranicznych przesyłów elektryczności i gazu, z uwzględnieniem 
niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, 
zarządzania zatorami (skreślenie), oraz jasnego harmonogramu ofert na rynku 
energetycznym; W zakresie inwestycji o zasięgu transgranicznym zasadnicze 
znaczenie ma skuteczna koordynacja krajowych organów regulacyjnych. 
Uprawnienia te należeć będą do europejskiego energetycznego organu 
regulacyjnego, o ile instytucja taka zostanie powołana.

Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Remek

Poprawka 468
Ustęp 29

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulacyjnym
zaakceptowane na szczeblu UE uprawnienia dające im w maksymalnym terminie 1 
roku narzędzia do zapewnienia transgranicznego przesyłu elektryczności i gazu, z 
uwzględnieniem niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji 
mocy, zarządzania zatorami i operowania sieciami oraz jasnego harmonogramu ofert 
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na rynku energetycznym; jest zdania, że (skreślenie) Komisja powinna również jak 
najszybciej rozpocząć prace zmierzające do uruchomienia Europejskiego Centrum 
Sieci Energetycznych;

Or. cs

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 469
Ustęp 29

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulującym 
zaakceptowanym na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia opiniowania 
transgranicznych przesyłów elektryczności i gazu, z uwzględnieniem 
niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, 
zarządzania zatorami i operowania sieciami, oraz jasnego harmonogramu ofert na 
rynku energetycznym; uważa, że przed powołaniem jednolitego organu 
regulacyjnego niezbędne jest zharmonizowanie kompetencji organów regulujących 
państw członkowskich w celu uzyskania większej spójności działań zmierzających do 
lepszego funkcjonowania rynku;

Or. fr

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Poprawka 470
Ustęp 29

29. wzywa państwa członkowskie, aby przyznały krajowym organom regulującym 
zaakceptowanym na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia opiniowania 
transgranicznych przesyłów elektryczności i gazu, z uwzględnieniem 
niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, 
zarządzania zatorami i operowania sieciami, oraz jasnego harmonogramu ofert na 
rynku energetycznym; (skreślenie)

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 471
Ustęp 29

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulującym 
zaakceptowanym na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia opiniowania 
transgranicznych przesyłów elektryczności i gazu, z uwzględnieniem 
niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, 
zarządzania zatorami i operowania sieciami, oraz jasnego harmonogramu ofert na 
rynku energetycznym; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 472
Ustęp 29

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulującym 
zaakceptowane na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia do zapewnienia 
transgranicznego przesyłu elektryczności i gazu, z uwzględnieniem 
niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, 
zarządzania zatorami i operowania sieciami, oraz jasnego harmonogramu ofert na 
rynku energetycznym; wzywa Komisję do przedłożenia raportu w tej sprawie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

Or. de

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 473
Ustęp 29

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulującym 
zaakceptowane na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia do zapewnienia 
transgranicznego przesyłu elektryczności i gazu, z uwzględnieniem (skreślenie)
dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, zarządzania zatorami i 
operowania sieciami, oraz jasnego harmonogramu ofert na rynku energetycznym; jest 
zdania, że jeżeli to nie zostanie zapewnione w ciągu dwóch lat, Komisja powinna 
dążyć do ustanowienia europejskiego organu regulującego transgraniczne połączenia 
energetyczne;

Or. de
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 474
Ustęp 29 a (nowy)

29a. Organy regulacyjne powinny nalegać, aby operatorzy sieci działali w interesie 
europejskich konsumentów;

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 475
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania zwiększonej koordynacji 
operatorów systemów przesyłowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak 
transgraniczna alokacja mocy, przejrzystość, rynki intraday, planowanie sieci oraz 
inwestycji związanych z rozwojem rynków regionalnych; zwraca się do Komisji o 
opracowanie europejskiego kodeksu sieci wspólnie z operatorami systemów 
przesyłowych;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 476
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania zwiększonej koordynacji 
operatorów systemów przesyłowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak 
transgraniczna alokacja mocy, przejrzystość, rynki intraday, planowanie sieci oraz 
inwestycji związanych z rozwojem rynków regionalnych; zwraca się do Komisji o 
opracowanie europejskiego kodeksu sieci wspólnie z operatorami systemów 
przesyłowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 477
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania zwiększonej koordynacji 
operatorów systemów przesyłowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak 
transgraniczna alokacja mocy, przejrzystość, rynki intraday, planowanie sieci oraz 
inwestycji związanych z rozwojem rynków regionalnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 478
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania zwiększonej koordynacji 
operatorów systemów przesyłowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak 
transgraniczna alokacja mocy, przejrzystość, rynki intraday, planowanie sieci oraz 
inwestycji związanych z rozwojem rynków regionalnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Poprawka 479
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa Komisję do przygotowania przeglądu uprawnień i niezależności krajowych 
organów regulacyjnych; dopiero potem Komisja przygotowuje zalecenie w kwestii 
zharmonizowanego rozwoju uregulowań na rynku wewnętrznym UE;

Or. en

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 480
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa Komisję do zagwarantowania rygorystycznego przestrzegania przez państwa 
członkowskie zgodności z warunkami wymienionymi w art. 7 ust. 6 dyrektywy 
2001/77/WE, a mianowicie, że obciążanie opłatami za przesył za pośrednictwem sieci 
nie dyskryminuje w żaden sposób energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
wytwarzanej w regionach peryferyjnych, jak regiony wyspiarskie i regiony o niskiej 
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gęstości zaludnienia; nalega także na Komisję, aby podjęła kroki mające na celu 
zagwarantowanie zakończenia istniejącej wewnętrznej dyskryminacji w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 481
Ustęp 29 b (nowy)

29b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania skrupulatnej oceny, czy w celu 
uzyskania równych warunków istnieje rzeczywista potrzeba tworzenia nowych 
instytucji takich jak Europejskie Centrum Sieci Energetycznych, zważywszy już 
znaczną liczbę istniejących instytucji, które mogłyby się na nie nałożyć;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 482
Ustęp 29 b (nowy)

29b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania skrupulatnej oceny, czy w celu 
uzyskania równych warunków istnieje rzeczywista potrzeba tworzenia nowych 
instytucji takich jak Europejskie Centrum Sieci Energetycznych, zważywszy już 
znaczną liczbę istniejących instytucji, które mogłyby się na nie nałożyć;

Or. en

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 483
Ustęp 29 b (nowy)

29b. wzywa Komisję do intensywniejszego wsparcia połączeń międzysieciowych między 
państwami członkowskimi UE, a szczególnie w ramach państw członkowskich, 
umożliwiając dostawcom energii na wyspach oraz w regionach oddalonych lepszy 
dostęp do kontynentalnej sieci energetycznej.

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 484
Ustęp 30

30. uważa, że niezbędna jest natychmiastowa poprawa wymagań inwestycyjnych w 
zakresie potencjału elektrowni oraz infrastruktury dostaw energii poprzez 
uproszczone i skrócone procedury przyznawania zezwoleń oraz uproszczone 
procedury prawne; w tym kontekście wzywa Komisję do przedstawienia zaleceń 
dotyczących niezbędnych poprawek, które umożliwią osiągnięcie tego celu; 

Or. de

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Poprawka 485
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do zagwarantowania, że państwa członkowskie przyznają
pozwolenia na planowanie przesyłów na granicach w okresie czterech lat (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 486
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do wprowadzenia prawodawstwa gwarantującego, że państwa 
członkowskie przyznają pozwolenia na planowanie przesyłów na granicach w ciągu
czterech lat (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro oraz Herbert Reul

Poprawka 487
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do zagwarantowania, że państwa członkowskie przyznają
pozwolenia na planowanie przesyłów na granicach w okresie czterech lat (skreślenie); 
dodaje, że jednym z możliwych sposobów osiągnięcia tego celu może być 
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wprowadzenie prawodawstwa tam, gdzie to konieczne;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Poprawka 488
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do zagwarantowania, że państwa członkowskie przyznają
pozwolenia na planowanie przesyłów na granicach w okresie czterech lat; dodaje, że 
jednym z możliwych sposobów osiągnięcia tego celu może być wprowadzenie 
prawodawstwa tam, gdzie to konieczne;

Or. en

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 489
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do dokładnej analizy istniejących problemów przy przyznawaniu 
zezwoleń na planowanie przesyłów na granicach; wzywa Komisję do przedstawienia 
sprawozdania w tej sprawie, skupiającego się na przyczynach opóźnień w 
wydawaniu zezwoleń i zawierającego propozycje rozwiązań tych problemów;

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 490
Ustęp 30 a (nowy)

30a. wzywa Komisję do rozwiązania problemów związanych z niezależnością/konfliktem 
interesów i przejrzystością w odniesieniu do operatorów systemów przesyłowych, do 
wysunięcia propozycji umożliwiających tym operatorom działanie w charakterze 
czynnika usprawniającego rynek, a także do harmonizacji przepisów 
międzynarodowych dotyczących operatorów systemów przesyłowych w celu poprawy 
transportu transgranicznego; 

Or. en
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Poprawkę złożył Joan Calabuig Rull

Poprawka 491
Ustęp 30 a (nowy)

30a. uważa, że ustanowienie regionalnych rynków energetycznych powinno pomóc 
przyspieszyć integrację rynków energetycznych UE, a nie stwarzać kolejne bariery w 
integracji wszystkich rynków energetycznych;

Or. es

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 492
Ustęp 30 a (nowy)

30a. wzywa Komisję do zagwarantowania częstszego wykorzystania rynkowych 
mechanizmów alokacji w przypadku ograniczonych transgranicznych zdolności 
przesyłowych; uważa, że wpływy z zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
powinny zostać przeznaczone na rozbudowę sieci połączeń;

Or. de

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 493
Ustęp 31

31. uważa, że podstawą nowych propozycji działań powinna być ocena skuteczności 
wdrażanych rozwiązań drugiego pakietu dyrektyw rynkowych po pełnym ich 
wdrożeniu, ocena zaawansowania procesów budowy rynków regionalnych zgodnie z 
zakresem i terminarzem ustalonym w ramach Forum Florenckiego, większa niż 
obecnie aktywizacja i koordynacja prac w ramach takich struktur jak Europejskie 
Forum Regulatorów ds. Rynku Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego, a także 
organizacji operatorów, przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii; w tym 
zakresie proponowany już na obecnym etapie pakiet narzędzi realizacyjnych, 
głównie o charakterze instytucjonalnym, powinien być poddany pogłębionej dyskusji 
w gronie państw członkowskich;

Or. pl

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Avril Doyle, Jerzy Buzek, 
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Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 494
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonujących
regionalnych rynków elektryczności do roku 2009, w celu integracji rynków o 
największym i krótkoterminowym potencjale rozwojowym na szczeblu europejskim 
do roku 2012 oraz kontynuacji tworzenia jednolitego europejskiego rynku 
energetycznego;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 495
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonujących
regionalnych rynków elektryczności do roku 2009, w celu integracji rynków o 
największym i krótkoterminowym potencjale rozwojowym na szczeblu europejskim 
do roku 2012 oraz kontynuacji tworzenia jednolitego europejskiego rynku 
energetycznego;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 496
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonujących 
regionalnych rynków elektryczności do roku 2009; Komisja powinna ustanowić rok 
2012 jako docelowy termin utworzenia jednolitego europejskiego rynku i sieci 
energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 497
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonujących 
regionalnych rynków elektryczności do roku 2009; Komisja powinna ustanowić rok 
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2012 jako docelowy termin utworzenia jednolitego europejskiego rynku i sieci 
energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 498
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonującego i 
zharmonizowanego regionalnego rynku elektryczności i gazu do roku 2007 oraz o 
ustanowienie innego terminu utworzenia jednolitego europejskiego rynku i sieci 
energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 499
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonujących i 
zharmonizowanych regionalnych rynków elektryczności i gazu do roku 2008 oraz o 
ustanowienie innego terminu utworzenia jednolitego europejskiego rynku i sieci 
energetycznej;

Or. en

Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 500
Ustęp 31

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonującego 
regionalnego rynku elektryczności do roku 2008 oraz o ustanowienie innego terminu 
utworzenia jednolitego europejskiego rynku i sieci energetycznej; podkreśla jednak, 
że większą konkurencję na danym rynku można osiągnąć skuteczniej i szybciej 
poprzez bardziej surowe podejście do obszarów polityki dotyczących konkurencji 
oraz środki sprzyjające nowym przedsięwzięciom;

Or. en
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Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 501
Ustęp 31 a (nowy)

31a. uważa, że sygnały otrzymywane od mechanizmów rynkowych wprowadzonych w 
celu zapobieżenia przeładowaniu istniejącemu między państwami członkowskimi 
powinny stanowić główny napęd w procesie definiowania planów rozwoju 
infrastruktury sieci. zwraca się z wnioskiem o poparcie procesu regionalnej 
integracji rynków przygranicznych przez plany rozwoju wzajemnych połączeń 
między operatorami systemów przesyłowych państw członkowskich, zbudowane w 
oparciu o priorytety sformułowane na podstawie sygnałów związanych z kosztami 
przeładowania; Or. it

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 502
Ustęp 31 a (nowy)

31a. jest zdania, że aby zagwarantować niezbędne i trwałe inwestycje, a tym samym 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw w sektorze energetycznym, sieci energetyczne 
powinny stanowić własność publiczną; dlatego apeluje o ponowną nacjonalizację 
tych sieci energetycznych, które w ramach liberalizacji rynku energetycznego zostały 
sprzedane podmiotom prywatnym;

Or. de

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 503
Ustęp 31 a (nowy)

31a. zwraca uwagę, że połączenia transgraniczne wymagać będą specjalnych środków, 
np. preferencyjnego podejścia do finansowania i zwolnień podatkowych; wzywa UE 
do dokonania szybkich postępów w pracach nad projektami w zakresie 
transeuropejskich sieci energetycznych; zauważa, że uzupełnienie brakujących 
połączeń w tych sieciach poprawia bezpieczeństwo dostaw, a także przyczynia się do 
zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht 

Poprawka 504
Ustęp 32

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Norbert Glante 

Poprawka 505
Ustęp 32

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 506
Ustęp 32

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Angelika Niebler

Poprawka 507
Ustęp 32

32. mając na uwadze, że wprowadzenie w życie obecnego prawodawstwa UE w zakresie 
wewnętrznego rynku energii uległo opóźnieniu w wielu państwach członkowskich, 
uważa, iż należy rozważyć dodatkowe środki regulacyjne jedynie wówczas, gdy 
mechanizmy przewidziane w istniejącym prawodawstwie dotyczącym rynku 
wewnętrznego (np. pełny rozdział prawny, organizacyjny i księgowy) okażą się 
nieskuteczne w praktyce i państwa członkowskie sprzeciwią się wdrożeniu całości 
prawodawstwa; przed złożeniem jakichkolwiek nowych wniosków legislacyjnych 
dotyczących kwestii regulowanych dyrektywą 2003/55/WE należy przeprowadzić 
dogłębną analizę potencjalnych skutków w zakresie inwestycji, konkurencyjności 
przemysłu energetycznego i gospodarki europejskiej oraz bezpieczeństwa dostaw, a 
także dokonać dokładnej oceny wpływu i kosztów takich środków;
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Or. en

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler 

Poprawka 508
Ustęp 32

32. uważa za konieczne wstrzymanie się z planami rozszerzenia ram prawnych, a w 
zamian - przyspieszenie wprowadzania w państwach członkowskich istniejących 
przepisów europejskich; uważa, że dalsze środki regulacyjne powinno się rozważyć 
dopiero wtedy, gdy mechanizmy przewidziane w istniejącym prawodawstwie 
dotyczącym rynku wewnętrznego nie spełnią oczekiwań;

Or. de

Poprawkę złożył Alyn Smith 

Poprawka 509
Ustęp 32

32. wzywa Komisję do dostarczenia trzeciego pakietu propozycji w celu pełnego rozwoju 
potencjału rynku elektryczności i gazu, który musi obejmować pełne uwolnienie 
działalności systemów przesyłowych w państwach członkowskich, w których 
istniejące przepisy w zakresie rozdzielenia nie zostały w pełni wprowadzone w życie;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester 

Poprawka 510
Ustęp 32

32. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia pakietu liberalizacyjnego w celu 
pełnego rozwoju potencjału rynku elektryczności i gazu (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Paul Rübig 

Poprawka 511
Ustęp 32

32. wzywa Komisję do ścisłego egzekwowania wprowadzania w życie obecnego 
prawodawstwa w celu pełnego rozwoju potencjału rynku elektryczności i gazu 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze 

Poprawka 512
Ustęp 32

32. wzywa Komisję do dostarczenia trzeciego pakietu propozycji w celu pełnego rozwoju 
potencjału rynku elektryczności i gazu (skreślenie) oraz poprawy skuteczności 
przepisów, a także poprawnego i zharmonizowanego wdrażania zawartych w 
istniejących dyrektywach postanowień dotyczących rozdziału dziedzin działalności.

Or. fr

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann 

Poprawka 513
Ustęp 32

32. wzywa Komisję do dostarczenia trzeciego pakietu propozycji w celu pełnego rozwoju 
potencjału rynku elektryczności i gazu (skreślenie) oraz poprawy skuteczności 
przepisów, a także poprawnego i zharmonizowanego wdrażania zawartych w 
istniejących dyrektywach postanowień dotyczących rozdziału dziedzin działalności.

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Herczog 

Poprawka 514
Ustęp 32

32. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia pakietu liberalizacyjnego w celu 
pełnego rozwoju potencjału rynku elektryczności i gazu i zaleca Komisji dostarczenie
trzeciego pakietu propozycji, określającego pozostałe kroki w celu szybkiego 
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przejścia do konkurencyjnych i zintegrowanych rynków;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij 

Poprawka 515
Ustęp 32

32. zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie pełnego wdrożenia istniejących 
ram prawnych dla rynku gazu i elektryczności; wzywa Komisję, aby w przypadku 
niewystarczającego wdrożenia istniejących dyrektyw przez państwa członkowskie, 
zarówno pod względem litery prawa, jak i ducha przepisów, dostarczyła trzeci pakiet 
propozycji w celu pełnego rozwoju potencjału rynku elektryczności i gazu, który musi 
obejmować pełne uwolnienie własności sieci energetycznych (szczególnie operatorów 
systemów przesyłowych) oraz harmonizację zadań, przepisów, praw i obowiązków 
organów regulujących i operatorów systemów przesyłowych;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Poprawka 516
Ustęp 32

32. wzywa Komisję do dostarczenia trzeciego pakietu propozycji w celu pełnego rozwoju 
potencjału rynku elektryczności i gazu, który musi obejmować pełne uwolnienie 
własności sieci energetycznych; uważa, że pierwszy etap nowej inicjatywy 
legislacyjnej mającej na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów  
powinien bazować na danych zgromadzonych przez Międzynarodową Agencję 
Energii i ścisłej z nią współpracy w tym zakresie;
wzywa Komisję do dostarczenia trzeciego pakietu propozycji w celu pełnego rozwoju 
potencjału rynku elektryczności i gazu, który musi obejmować pełne uwolnienie 
własności sieci energetycznych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht 

Poprawka 517
Ustęp 33

skreślony
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Or. de

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jerzy 
Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 518
Ustęp 33

33. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów dotyczących
rozdzielenia, określonych w dyrektywach elektrycznych i gazowych, zarówno w 
odniesieniu do litery prawa, jak i ducha przepisów; z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie przez Komisję postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego 
w celu wyegzekwowania wdrożenia dyrektyw;

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 519
Ustęp 33

33. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów dotyczących
rozdzielenia, określonych w dyrektywach elektrycznych i gazowych, zarówno w 
odniesieniu do litery prawa, jak i ducha przepisów; z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie przez Komisję postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego 
w celu wyegzekwowania wdrożenia dyrektyw;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 520
Ustęp 33

33. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów dotyczących
rozdzielenia, określonych w dyrektywach elektrycznych i gazowych, zarówno w 
odniesieniu do litery prawa, jak i ducha przepisów; z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie przez Komisję postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego 
w celu wyegzekwowania wdrożenia dyrektyw;

Or. en
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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 521
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu w 
celu umożliwienia jego oszczędnego i skutecznego wykorzystania, dywersyfikacji 
dostaw i ulepszenia infrastruktury gazowej, pozwalającej na ułatwienie inwestycji i 
rozpatrzenia kwestii przechowywania i zapasów po dokonaniu dogłębnej analizy 
koszty/zyski, uwzględniającej fizyczne i ekonomiczne ograniczenia właściwe dla 
sektora gazowego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 522
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje potrzeby polityki zmierzającej do wydajności energetycznej, 
zrównoważony pakiet energetyczny, dywersyfikację zaopatrzenia i poprawiającą 
klimat dla inwestycji w infrastrukturę gazową oraz zajmuje się kwestią 
przechowywania i zapasów po dokonaniu dogłębnej analizy koszty/zyski, 
uwzględniającej ograniczenia właściwe dla sektora gazowego (fizyczne i 
ekonomiczne);

Or. fr

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Poprawka 523
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje stosunki z krajami produkującymi, ramy prawne oraz 
zapotrzebowanie na dostęp dla osób trzecich w celu zapewnienia wystarczających 
inwestycji w zakresie infrastruktury, potrzebę ograniczenia zużycia gazu, 
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i ulepszonej infrastruktury w dziedzinie gazu, 
potrzebę odwrócenia w niektórych państwach członkowskich kierunku przepływu 
gazu (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika 
Niebler

Poprawka 524
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje potrzebę ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji źródeł 
zaopatrzenia i ulepszonej infrastruktury w dziedzinie gazu, potrzebę odwrócenia 
w niektórych państwach członkowskich kierunku przepływu gazu (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 525
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje potrzebę ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji źródeł 
zaopatrzenia i ulepszonej infrastruktury w dziedzinie gazu, potrzebę odwrócenia 
w niektórych państwach członkowskich kierunku przepływu gazu (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 526
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje potrzebę ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji źródeł 
zaopatrzenia i ulepszonej infrastruktury w dziedzinie gazu (przygotowując się tym 
samym na wprowadzenie biogazu), potrzebę odwrócenia w niektórych państwach 
członkowskich kierunku przepływu gazu oraz zajmuje się kwestią przechowywania i 
zapasów;

Or. en
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Poprawkę złożyli Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 527
Ustęp 34

34. podkreśla znaczenie w pełni operacyjnego i konkurencyjnego rynku gazu; dlatego 
nalega, aby Komisja wystąpiła z kompleksową strategią dotyczącą gazu, która 
analizuje potrzebę poprawy dostępu do informacji, zwiększenia przejrzystości,
ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i ulepszonej 
infrastruktury w dziedzinie gazu (np. przechowywanie gazu, urządzenia do gazu 
płynnego oraz brakujące gazowe terminale przeładunkowe), a także brak płynności 
na rynku gazu UE;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 528
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje rozwój prawdziwie konkurencyjnych rynków gazu, potrzebę środków 
na rzecz wydajności energetycznej w celu ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji 
źródeł zaopatrzenia i ulepszonej infrastruktury w dziedzinie gazu, potrzebę 
odwrócenia w niektórych państwach członkowskich kierunku przepływu gazu oraz 
zajmuje się kwestią niedyskryminującego dostępu do przechowywania i zapasów;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 529
Ustęp 34

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje rozwój prawdziwie konkurencyjnych rynków gazu, potrzebę 
ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i ulepszonej 
infrastruktury w dziedzinie gazu, potrzebę odwrócenia w niektórych państwach 
członkowskich kierunku przepływu gazu oraz zajmuje się kwestią przechowywania i 
zapasów;

Or. en
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Poprawka 530
Ustęp 34 a (nowy)

34a. wzywa Komisję do zniechęcania do regulowania cen energii;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 531
Ustęp 34 a (nowy)

34a. wzywa Komisję do opracowania projektów dyrektywy dotyczącej dyrektywy w 
sprawie gazu ziemnego w celu zrównoważenia projektów dotyczących biopaliw i 
wodoru;

Or. en

Poprawkę złożyła Mechtild Rothe

Poprawka 532
Ustęp 34 a (nowy)

34a. zwraca się do Komisji o opracowanie definicji podmiotu wykorzystującego dużą ilość 
energii; zwraca się do Komisji o szczególne uwzględnienie podmiotów 
wykorzystujących dużą ilość energii w UE, które konkurują w gospodarce 
światowej;

Or. en

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 533
Ustęp 34 a (nowy)

34a. wzywa Komisję do skorzystania ze swych praw w zakresie konkurencji i odniesienia 
się do klauzul dotyczących podziału rynku zawartych w umowach dostawy między 
producentami gazu a krajowymi dostawcami energii w UE, które zakazują 
krajowym dostawcom energii w UE sprzedawania niepotrzebnego gazu producentów 
na inne rynki UE, a także do zbadania legalności długoterminowych umów dostawy, 
które zamykają rynek dla innych dostawców;

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, 
Paul Rübig, Angelika Niebler

Poprawka 534
Ustęp 35

35. jest zdania, że konsumenci powinni znaleźć się w centrum całej przyszłej polityki 
energetycznej i że ubóstwo energetyczne powinno być przedstawione bardziej 
wyraźnie we wnioskach Komisji; przypomina jednocześnie Komisji, by nie mieszała 
polityki społecznej z polityką energetyczną;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis Alexander Alvaro, Sarunas 
Birutis

Poprawka 535
Ustęp 35

35. jest zdania, że konsumenci powinni znaleźć się w centrum całej przyszłej polityki 
energetycznej (skreślenie); podkreśla, że prawo do informacji, określanie cen i 
dostępne alternatywy spowodują powstanie niezbędnych technologii optymalizacji 
zużycia energii, takich jak pomiary za pomocą inteligentnych liczników;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 536
Ustęp 35 a (nowy)

35a. przypomina, że konsumenci także są zobowiązani do oszczędzania energii, a 
przykład w tej dziedzinie muszą dawać zwłaszcza władze publiczne.

Or. fr

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 537
Ustęp 35 a (nowy)

35a. podkreśla, że działania państw członkowskich powinny być w szczególności 
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ukierunkowane na pomoc rodzinom i osobom o niskich dochodach w uzyskiwaniu 
oszczędności w zużyciu energii w swych domach, doprowadzając w ten sposób do 
obniżenia ich rachunków za energię, a tym samym mniejszej wrażliwości na przyszłe 
wzrosty cen; zwraca uwagę, że działania takie mogłyby być częściowo finansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych 
programów europejskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 538
Ustęp 35 a (nowy)

35a. krytykuje pogorszenie się sytuacji znacznej części społeczeństwa w zakresie dostaw 
energii, spowodowane prywatyzacją rynków energii; potępia bezwzględną i 
zorientowaną na osiągnięcie maksymalnego zysku politykę przedsiębiorstw 
zajmujących się dostarczaniem energii, która w wielu przypadkach doprowadziła do 
nadmiernych podwyżek cen; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zdecydowanego zwalczania tego rodzaju praktyk i opracowanie skutecznych 
środków zaradczych; 

Or. de

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 539
Ustęp 35 a (nowy)

35a. zwraca uwagę, że obecne obciążenia podatkowe stanowią znaczną część kosztów 
energii i podkreśla, że realizacja celów polityki energetycznej nie może zagrażać 
konkurencyjności przemysłu europejskiego i dlatego należy wybierać pozytywne 
zachęty;

Or. de

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Sarunas 
Birutis, Anne Laperrouze 

Poprawka 540
Ustęp 35 a (nowy)

35a. uznaje, że system inteligentnych pomiarów i inteligentnego naliczania opłat może 
odegrać główną rolę w uświadomieniu ludziom, jak i dlaczego wykorzystuje się 
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energię, zmieniając w ten sposób zachowania konsumentów; zwraca się do Komisji 
o przedstawienie konkretnych propozycji w zakresie szerszego użycia inteligentnych 
pomiarów i inteligentnego naliczania opłat; 

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi 

Poprawka 541
Ustęp 36

36. wzywa Komisję do okazania swojego zainteresowania zarówno odnawialnymi
źródłami energii, jak i jej oszczędzaniem poprzez umieszczenie tych obszarów
polityki na czele wszystkich inicjatyw finansowanych z Funduszu Strukturalnego i
Funduszu Spójności (mainstreaming), a zwłaszcza przewidzianych niezależnie dla
każdego regionu Unii inicjatyw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
nadchodzącym okresie programowania 2007-2013;

Or. el

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 542
Ustęp 36

36. wzywa DG TREN do oceny planów państw członkowskich dotyczących funduszy 
strukturalnych pod względem ich możliwości i zdecydowania w zakresie 
rozwiązywania problemów dotyczących energii i wzywa do podniesienia 3% limitu 
wydatków z funduszy strukturalnych na energię;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi 

Poprawka 543
Ustęp 36 a (nowy)

36a. wzywa Komisję do przedstawienia w roku 2010 pośredniej oceny działań zalecanych 
w ust. 36 oraz oceny ex-post na końcu okresu programowania;

Or. el
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Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 544
Ustęp 37

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 545
Ustęp 37

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Poprawka 546
Ustęp 37

37. wzywa organy regulujące energetykę w państwach członkowskich do zapewnienia, 
aby obowiązek powszechnej obsługi był honorowany, ze zwróceniem uwagi na 
wrażliwych i ubogich konsumentów (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 547
Ustęp 37

37. wzywa organy regulujące energetykę w państwach członkowskich do zapewnienia, 
aby obowiązek powszechnej obsługi był honorowany, a szczególnie narażeni i 
ubodzy konsumenci byli należycie chronieni;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sahra Wagenknecht

Poprawka 548
Ustęp 37

37. wzywa organy regulujące energetykę w państwach członkowskich do zapewnienia, 
aby obowiązek powszechnej obsługi był honorowany, ze zwróceniem uwagi na 
wrażliwych i ubogich konsumentów, którym należy zaoferować taryfy socjalne lub 
wsparcie; potwierdza swoją opinię, zgodnie z którą dostarczanie społeczeństwu 
energii w celu zaspokojenia jego elementarnych potrzeb jest absolutnie konieczne i 
musi zostać zagwarantowane;

Or. de

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 549
Ustęp 37 a (nowy)

37a. wzywa Komisję do dokonania przeglądu istniejącej dyrektywy w sprawie budynków 
w celu stopniowego rozszerzania jej zakresu o budynki mieszkalne o powierzchni 
mniejszej niż 1000 m2; podkreśla, że działania państw członkowskich powinny być w 
szczególności ukierunkowane na pomoc rodzinom i osobom o niskich dochodach w 
uzyskiwaniu oszczędności zużycia energii w swych domach, doprowadzając w ten 
sposób do obniżenia ich rachunków za energię, a tym samym mniejszej wrażliwości 
na przyszłe wzrosty cen; zwraca uwagę, że działania takie mogłyby być częściowo 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
innych programów europejskich; 

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky,
Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Poprawka 550
Ustęp 38

38. wzywa państwa członkowskie do powierzenia istniejącym liderom konsumentów w 
dziedzinie energii obowiązku zagwarantowania, aby konsumenci mieli łatwy dostęp 
do informacji o cenach i możliwości wyboru, łatwą metodę zmiany dostawcy energii i 
prawo do udzielenia wyjaśnień organom regulacyjnym we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 551
Ustęp 38

38. wzywa państwa członkowskie do powierzenia istniejącym liderom konsumentów w 
dziedzinie energii obowiązku zagwarantowania, aby konsumenci mieli łatwy dostęp 
do informacji o cenach i możliwości wyboru, łatwą metodę zmiany dostawcy energii i 
prawo do udzielenia wyjaśnień organom regulacyjnym we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Poprawka 552
Ustęp 38

38. podkreśla, że ważne jest, aby konsumenci mieli łatwy dostęp do informacji o cenach i 
możliwości wyboru, do łatwej metody zmiany dostawcy energii i systemowy dostęp do 
organów regulacyjnych we wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 553
Ustęp 38

38. wzywa organy regulujące do zagwarantowania, aby konsumenci mieli łatwy dostęp 
do informacji o cenach i możliwości wyboru, łatwą metodę zmiany dostawcy energii i 
systematyczny dostęp do organów regulacyjnych we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 554
Ustęp 38

38. wzywa organy regulujące do zagwarantowania, aby konsumenci mieli łatwy dostęp 
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do informacji o cenach i możliwości wyboru, łatwą metodę zmiany dostawcy energii i 
systematyczny dostęp do organów regulacyjnych we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Poprawka 555
Ustęp 38 a (nowy)

38a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą funduszu na rzecz racjonalnego 
wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii na świecie, traktując ją jako 
część polityki światowej na rzecz promocji rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 556
Ustęp 38 a (nowy)

38a. podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie muszą wykorzystywać swe stosunki 
dyplomatyczne, handlowe i pomocowe z krajami dostarczającymi energię w celu 
propagowania przejrzystości podatkowej; Komisja powinna udzielić formalnego 
poparcia inicjatywie na rzecz przejrzystości w przemyśle wydobywczym i wspierać tę 
inicjatywę, a także opracować strategię włączenia jej założeń oraz założeń projektu 
dotyczącego społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do wszystkich porozumień 
z krajami trzecimi; ponadto powinny one wspierać rolę społeczeństwa 
obywatelskiego w tych krajach jako niezależnego czynnika nadzorującego 
zarządzanie dochodami w sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 557
Ustęp 38 b (nowy)

38b. zwraca się do Komisji o udzielenie formalnego poparcia inicjatywie na rzecz 
przejrzystości w przemyśle wydobywczym i wspieranie tej inicjatywy, a także 
opracowanie strategii włączenia jej założeń oraz założeń projektu dotyczącego 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do wszystkich porozumień z krajami 
trzecimi; szczegółowe postanowienia tych porozumień powinny wspierać rolę 
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społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach jako niezależnego czynnika 
nadzorującego zarządzanie dochodami w sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 558
Ustęp 38 c (nowy)

38c. przypomina, że UE ma obowiązek przygotowania wraz z odnośnymi krajami 
zdecentralizowanych rozwiązań w dziedzinie energii, dostosowanych do obszarów 
wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 559
Ustęp 38 d (nowy)

38d. z zadowoleniem odnosi się do działań Banku Światowego oraz innych banków 
rozwoju regionalnego mających na celu stworzenie ram dla uczciwych inwestycji w 
sektorze energetycznym;  

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 560
Ustęp 38 e (nowy)

38e. proponuje, by UE miała za zadanie opracowanie wraz z odnośnymi krajami 
zdecentralizowanych rozwiązań w zakresie energii, dostosowanych do obszarów 
wiejskich oraz opracowanie ambitnego programu w zakresie źródeł odnawialnych w 
Afryce;

Or. en
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