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Poprawka 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
  

Propozycja odrzucenia

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
zwraca się do właściwej przedmiotowo 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii o zgłoszenie propozycji 
odrzucenia wniosku Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję Agencja jest organem zbyt biurokratycznym i zbyt kosztownym. 
Rada Europejska zwróciła się z wnioskiem o „niezależną strukturę współpracy między 
organami krajowymi”.

Poprawka 21
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY ustanawiającego Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY ustanawiającego Europejską 
Agencję Organów Regulacji Energetyki

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu, który powinien zostać 
odpowiednio zmieniony, jeżeli poprawka 
zostanie przyjęta.)

Or. es



PE402.870v01-00 4/67 AM\712362PL.doc

PL

Poprawka 22
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wiosną 2007 r. Rada Europejska 
wezwała Komisję, aby zaproponowała 
środki mające na celu utworzenie 
niezależnej struktury współpracy między 
krajowymi organami regulacyjnymi. 

(4) Wiosną 2007 r. Rada Europejska 
wezwała Komisję, aby zaproponowała 
środki mające na celu utworzenie 
niezależnej struktury umożliwiającej 
krajowym organom regulacyjnym 
wzajemną współpracę i podejmowanie 
decyzji dotyczących zasadniczych kwestii 
transgranicznych.

Or. es

Poprawka 23
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie muszą ściśle 
współpracować i usuwać przeszkody w 
wymianie transgranicznej w celu 
realizacji celów europejskiej polityki 
energetycznej. Posiadanie niezależnego 
instrumentu, który mógłby wypełnić 
istniejącą obecnie lukę, stanowi realizację 
podwójnego celu, tj. włączenia 
perspektywy europejskiej w zakres 
uprawnień krajowych władz 
regulacyjnych i przyczyniania się do 
skutecznego przestrzegania 
wspólnotowych zasad równego 
traktowania i warunków dostępu do 
europejskiego systemu przesyłu gazu i 
energii elektrycznej, a także do dobrego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Europejska Agencja Organów Regulacji 
Energetyki ma formę organizacji, aby 
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umożliwiać krajowym władzom 
regulacyjnym umacnianie współpracy w 
perspektywie europejskiej i brać udział w 
sprawowaniu funkcji o wymiarze 
europejskim na wspólnych podstawach. 

Or. es

Poprawka 24
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na podstawie oceny wpływu 
dotyczącej zasobów niezbędnych do 
działania jednostki centralnej stwierdzono, 
że na tle innych możliwości za wyborem 
niezależnej jednostki centralnej przemawia 
szereg długofalowych korzyści. Należy 
zatem ustanowić Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, zwaną 
dalej „Agencją”.

(5) Na podstawie oceny wpływu 
dotyczącej zasobów niezbędnych do 
działania jednostki centralnej stwierdzono, 
że na tle innych możliwości za wyborem 
niezależnej jednostki centralnej przemawia 
szereg długofalowych korzyści. Spośród 
wielu propozycji, takich jak ERGEG+, 
wybrano model „agencji”. Jeśli 
działalność agencji nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów, należy 
ponownie rozważyć zastosowanie modeli, 
które zostały odrzucone.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja odrzuciła szereg innych możliwości, takich jak ERGEG+ lub strukturę podobną do 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Jeśli przyjęty model agencji nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów, Komisja powinna rozważyć pozostałe opcje i odpowiednio 
zmodyfikować rozporządzenie.
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Poprawka 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na podstawie oceny wpływu 
dotyczącej zasobów niezbędnych do 
działania jednostki centralnej stwierdzono, 
że na tle innych możliwości za wyborem 
niezależnej jednostki centralnej przemawia 
szereg długofalowych korzyści. Należy 
zatem ustanowić Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, zwaną 
dalej „Agencją”.

(5) Na podstawie oceny wpływu 
dotyczącej zasobów niezbędnych do 
działania jednostki centralnej stwierdzono, 
że na tle innych możliwości za wyborem 
niezależnej jednostki centralnej przemawia 
szereg długofalowych korzyści. Należy 
zatem ustanowić Sieć Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, zwaną 
dalej „Siecią”.
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu, który będzie wymagał 
dostosowań technicznych w razie jej 
przyjęcia.)

Or. fr

Poprawka 26
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności, 
możliwości technicznych, kompetencji 
regulacyjnych oraz przejrzystości i 
skuteczności.

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji i jej członkom 
niezależności, możliwości technicznych, 
uprawnień wykonawczych, przejrzystości, 
demokratycznej kontroli i skuteczności.

Or. es
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Poprawka 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności, 
możliwości technicznych, kompetencji 
regulacyjnych oraz przejrzystości i 
skuteczności.

(6) Sieć powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym.

Or. fr

Poprawka 28
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności, 
możliwości technicznych, kompetencji 
regulacyjnych oraz przejrzystości i 
skuteczności.

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności 
wobec konsumentów, możliwości 
technicznych, kompetencji regulacyjnych 
oraz przejrzystości i skuteczności.
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Or. xm

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie niezależności Agencji: niezależności w stosunku do 
podmiotów, wobec których pełni funkcję arbitrażową, odpowiedzialności demokratycznej 
wobec prawa Unii i jej organów legislacyjnych.

Poprawka 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Agencja powinna monitorować
współpracę pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych w sektorze energii 
elektrycznej i gazu oraz wykonywanie 
zadań Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu. Udział Agencji jest konieczny, aby 
zagwarantować, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych 
będzie przebiegać w sposób sprawny i 
przejrzysty, przynosząc korzyści rynkowi 
wewnętrznemu.

(7) Sieć powinna organizować współpracę 
pomiędzy krajowymi operatorami 
systemów przesyłowych w sektorze energii 
elektrycznej i gazu.

Or. fr

Poprawka 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe jest stworzenie ram 
umożliwiających współpracę krajowym 
organom regulacyjnym. Ramy takie 

skreślony
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ułatwiłyby jednolite stosowanie 
prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i gazu w całej 
Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać 
uprawnienie do przyjmowania decyzji 
indywidualnych w sytuacjach dotyczących 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego. Uprawnienie to powinno 
obejmować regulacje prawne dotyczące 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie oraz zwolnienia z 
zasad stosujących się do rynku 
wewnętrznego w przypadku nowych 
wzajemnych połączeń 
elektroenergetycznych i nowej 
infrastruktury gazowej usytuowanych na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 31
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe jest stworzenie ram 
umożliwiających współpracę krajowym 
organom regulacyjnym. Ramy takie 
ułatwiłyby jednolite stosowanie 
prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i gazu w całej 
Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać 
uprawnienie do przyjmowania decyzji 
indywidualnych w sytuacjach dotyczących 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego. Uprawnienie to powinno 
obejmować regulacje prawne dotyczące 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie oraz zwolnienia z 
zasad stosujących się do rynku 
wewnętrznego w przypadku nowych 
wzajemnych połączeń 

(8) Właściwe jest stworzenie 
zintegrowanych ram umożliwiających 
udział i współpracę krajowym organom 
regulacyjnym. Ramy takie ułatwiłyby 
jednolite stosowanie prawodawstwa 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej i gazu w całej Wspólnocie. 
Agencja powinna otrzymać uprawnienie do 
przyjmowania decyzji indywidualnych w 
sytuacjach dotyczących więcej niż jednego 
państwa członkowskiego. Uprawnienie to 
powinno obejmować regulacje prawne 
dotyczące infrastruktury łączącej co 
najmniej dwa państwa członkowskie oraz 
zwolnienia z zasad stosujących się do 
rynku wewnętrznego w przypadku nowych 
wzajemnych połączeń 
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elektroenergetycznych i nowej 
infrastruktury gazowej usytuowanych na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego.

elektroenergetycznych i nowej 
infrastruktury gazowej usytuowanych na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego.

Or. es

Poprawka 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę doradczą wobec 
Komisji w kwestiach dotyczących 
regulacji rynku. Agencja powinna mieć 
również obowiązek powiadamiać Komisję, 
gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników lub że 
krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii Agencji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 33
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę doradczą wobec
Komisji w kwestiach dotyczących regulacji 
rynku. Agencja powinna mieć również 
obowiązek powiadamiać Komisję, gdy 

(9) Ponieważ Agencja posiada informacje 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych i innych źródeł, powinna 
pełnić rolę doradczą przy Komisji, 
pozostałych instytucjach wspólnotowych i 
krajowych organach regulacyjnych co 
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stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników, lub że 
krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii.

najmniej dwóch państw członkowskich w 
kwestiach dotyczących regulacji rynku. 
Agencja powinna mieć również obowiązek 
powiadamiać Komisję, gdy stwierdzi, że 
współpraca pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych nie przynosi 
wymaganych wyników, lub że krajowy 
organ regulacyjny, który wydał decyzję 
naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii Agencji.

Or. es

Poprawka 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

skreślony

Or. fr

Poprawka 35
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w 
stanie opracowywać zbiory dobrych 
praktyk i wydawać wytyczne, aby pomóc 
organom regulacyjnym, operatorom 
systemów przesyłowych i uczestnikom 
rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami, 
a także posiadać wytyczne, aby pomagać 
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im w dostosowywaniu się do zasad 
wspólnotowych w ramach europejskiej 
polityki energetycznej.

Or. es

Poprawka 36
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać wiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać uprawnienia niezbędne do wypełniania swojej roli, tzn. do 
zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Strukturę Agencji należy dostosować 
do szczególnych potrzeb związanych z 
regulacją energetyki. Należy uwzględnić w 
szczególności specjalną rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich 
niezależny status.

skreślony

Or. fr



AM\712362PL.doc 13/67 PE402.870v01-00

PL

Poprawka 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Rada administracyjna powinna mieć 
uprawnienia konieczne do uchwalania 
budżetu, kontrolowania jego 
wykonywania, stanowienia regulaminów 
wewnętrznych, przyjmowania przepisów 
finansowych oraz mianowania dyrektora.

(12) Rada administracyjna Sieci powinna 
mieć uprawnienia konieczne do 
uchwalania budżetu, kontrolowania jego 
wykonywania, stanowienia regulaminów 
wewnętrznych, przyjmowania przepisów 
finansowych oraz mianowania dyrektora.

Or. fr

Poprawka 39
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi nie tylko
kluczową zasadę dobrego ładu 
administracyjnego, ale jest również
podstawowym warunkiem gwarantującym 
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, rada organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 
rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmować takich instrukcji.

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny, 
przejrzysty i uzasadniony, a przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi kluczową 
zasadę dobrego ładu administracyjnego i
jest podstawowym warunkiem 
gwarantującym zaufanie rynku. 
Rozpatrując sytuację na szczeblu 
krajowym i wspólnotowym, rada organów 
regulacyjnych i jej członkowie powinni
zatem działać niezależnie od ewentualnych 
interesów rynkowych lub konfliktów 
interesów i nie zabiegać o instrukcje lub 
zalecenia od żadnego rządu lub innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego, ani 
nie przyjmować takich instrukcji lub 
zaleceń.
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Or. es

Poprawka 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi nie tylko 
kluczową zasadę dobrego ładu 
administracyjnego, ale jest również 
podstawowym warunkiem gwarantującym 
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, rada organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 
rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmować takich instrukcji.

(13) Sieć powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi nie tylko 
kluczową zasadę dobrego ładu 
administracyjnego, ale jest również 
podstawowym warunkiem gwarantującym 
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, sieć organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 
rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmować takich instrukcji.

Or. fr

Poprawka 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić 
część Agencji, ale być niezależna od jej 
organów administracyjnych i 

skreślony
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regulacyjnych.

Or. fr

Poprawka 42
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić 
część Agencji, ale być niezależna od jej 
organów administracyjnych i 
regulacyjnych.

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić 
część Agencji, ale być niezależna od jej 
organów administracyjnych i 
regulacyjnych. Od ostatecznych decyzji 
istnieje możliwość odwołania do 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich.

Or. es

Poprawka 43
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Agencja powinna stosować ogólne 
zasady dotyczące publicznego dostępu do 
dokumentów znajdujących się w 
posiadaniu organów Wspólnoty. Rada 
administracyjna powinna ustalić 
praktyczne środki ochrony w stosunku do 
informacji istotnych z handlowego punktu 
widzenia i danych osobowych.

(17) Agencja powinna stosować ogólne 
zasady dotyczące publicznego dostępu do 
dokumentów znajdujących się w 
posiadaniu organów Wspólnoty. Rada 
administracyjna powinna zatwierdzać 
protokoły i ustalić praktyczne środki 
ochrony w stosunku do informacji 
istotnych z handlowego punktu widzenia i 
danych osobowych.
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Or. es

Poprawka 44
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Powinna istnieć możliwość udziału 
państw trzecich w pracy Agencji, zgodnie z 
odpowiednimi umowami, które zawrze 
Wspólnota.

(18) Powinna istnieć możliwość udziału 
państw trzecich w pracy Agencji, zgodnie z 
odpowiednimi umowami, które zawrze 
Wspólnota zgodnie z postanowieniami 
Traktatu;

Or. ro

Uzasadnienie

Umowy z krajami trzecimi powinny być zatwierdzane przez Parlament zgodnie 
z postanowieniami Traktatu.

Poprawka 45
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jako że cele proponowanego 
działania, to jest współpraca krajowych 
organów regulacyjnych na szczeblu 
wspólnotowym, nie mogą być w 
wystarczającym stopniu osiągnięte przez 
państwa członkowskie, a mogą być lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza środki niezbędne do 

(19) Jako że cele proponowanego 
działania, to jest udział i współpraca 
krajowych organów regulacyjnych na 
szczeblu wspólnotowym, nie mogą być w 
wystarczającym stopniu osiągnięte przez 
państwa członkowskie, a mogą być lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza środki niezbędne do 
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osiągnięcia tych celów. osiągnięcia tych celów.

Or. es

Poprawka 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie Agencji Ustanowienie sieci regulatorów energii

Or. fr

Uzasadnienie

Zadania, które Komisja chce powierzyć Agencji, lepiej wykonałaby sieć organów regulacji 
energii, która działałaby na podobieństwo Europejskiej Komisji Organów Regulacji Rynków 
Finansowych.

Poprawka 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się Agencję ds.
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu 
uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym 
zadań regulacyjnych wykonywanych na 
szczeblu krajowym przez organy 
regulacyjne wymienione w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
dyrektywy 2003/55/WE oraz, w razie 
potrzeby, koordynowania ich działań.

Niniejszym Komisja ustanawia Sieć
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Siecią”, po 
uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zadania, które Komisja chce powierzyć Agencji, lepiej wykonałaby sieć organów regulacji 
energii, która działałaby na podobieństwo Europejskiej Komisji Organów Regulacji Rynków 
Finansowych.

Poprawka 48
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu 
uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym 
zadań regulacyjnych wykonywanych na 
szczeblu krajowym przez organy 
regulacyjne wymienione w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
dyrektywy 2003/55/WE oraz, w razie 
potrzeby, koordynowania ich działań.

Niniejszym ustanawia się Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu 
uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym, o 
ile sprawa dotyczy co najmniej dwóch 
państw członkowskich, zadań 
regulacyjnych wykonywanych na szczeblu 
krajowym przez organy regulacyjne 
wymienione w art. 22a dyrektywy 
2003/54/WE i art. 24a dyrektywy 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, 
koordynowania ich działań.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że Agencja podejmuje działania w takich sprawach, gdzie należy oczekiwać luki 
regulacyjnej wskutek oddziaływania transgranicznego.

Poprawka 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Status prawny i siedziba
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1. Agencja jest organem Wspólnoty i 
posiada osobowość prawną.
2. W każdym państwie członkowskim 
Agencja posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Agencja może w szczególności 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i 
nieruchomy oraz być stroną w 
postępowaniach sądowych.
3. Agencję reprezentuje jej dyrektor.
4. Siedziba Agencji znajduje się w 
[miejscowość]. Do czasu przygotowania 
jej własnych lokali, Agencja będzie 
mieścić się w lokalach Komisji.

Or. fr

Poprawka 50
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W każdym państwie członkowskim 
Agencja posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Agencja może w szczególności 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i 
nieruchomy oraz być stroną w 
postępowaniach sądowych.

2. W każdym państwie członkowskim 
Agencja posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Agencja może być stroną w 
postępowaniach sądowych.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja nie powinna nabywać żadnego majątku.
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Poprawka 51
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
[miejscowość]. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
Poczdamie. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Poczdam, leżący w Brandenburgii - landzie energetyki, jest idealną lokalizacją dla Agencji 
również z uwagi na połączenia komunikacyjne dla członków gremiów.

Poprawka 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Skład Agencji

Agencja składa się z:
(a) rady administracyjnej, która 
wykonuje obowiązki określone w art. 10;
(b) rady organów regulacyjnych, która 
wykonuje obowiązki określone w art. 12;
(c) dyrektora, który wykonuje 
obowiązki określone w art. 14;
(d) komisji odwoławczej, która 
wykonuje obowiązki określone w art. 16.

Or. fr
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Poprawka 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje aktów wydawanych przez Agencję Zadania Agencji
Agencja może: Agencja:
(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

(a) wydaje opinie i zalecenia skierowane 
do operatorów systemów przesyłowych i 
dotyczące kwestii związanych ze 
sprawnym funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego;

(b) wydawać opinie skierowane do 
organów regulacyjnych ;

(b) wydaje opinie i zalecenia skierowane 
do organów regulacyjnych i dotyczące 
kwestii związanych ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego ;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji;

(c) wydaje opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji;

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8 .

(d) wydaje indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 6, 7 i 8.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przyznaje Agencji uprawnień niezbędnych do wykonywania przez nią 
swej roli, tzn. umożliwiania współpracy krajowych organów regulacyjnych, rozwiązywania 
kwestii transgranicznych oraz ogólnie przyczyniania się do sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 54
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. deUzasadnienie
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Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 55
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) opracowywać zbiory dobrych praktyk 
i przyjmować wytyczne zgodnie 
z przepisami art. 6 i 7;

Or. es

Poprawka 56
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8.

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 6, 7 i 8.

Or. es

Poprawka 57
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Komisji opinię w sprawie wszelkich 
zagadnień związanych z celem, dla którego 

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady oraz Komisji lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji opinię w sprawie wszelkich 



AM\712362PL.doc 23/67 PE402.870v01-00

PL

Agencja została ustanowiona. zagadnień związanych z celem, dla którego 
Agencja została ustanowiona.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie współpracy Agencji z Parlamentem Europejskim.

Poprawka 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Komisji opinię w sprawie wszelkich 
zagadnień związanych z celem, dla którego 
Agencja została ustanowiona. 

Sieć może przedkładać Komisji opinię w 
sprawie wszelkich zagadnień związanych z 
celem, dla którego Sieć została 
ustanowiona.

Or. fr

Poprawka 59
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Agencja prowadzi otwarty, przejrzysty 
i regularny dialog z organizacjami 
reprezentującymi interesy swojego sektora 
i konsultuje się z zainteresowanymi 
stronami przed przyjęciem wszelkich 
aktów, które ich dotyczą.

Or. es
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Poprawka 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Zadania dotyczące współpracy operatorów 

systemów przesyłowych
1. Agencja przedstawia Komisji 
opinię w sprawie projektu statutów, 
wykazu członków oraz projektu 
regulaminu wewnętrznego Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej zgodnie z art. 2b 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu zgodnie z 
art. 2b ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.
2. Agencja monitoruje wykonywanie 
zadań Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005. 
3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.
4. Agencja przedstawia Komisji 
należycie uzasadnioną opinię, gdy jest 
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zdania, że projekt rocznego programu
prac lub projekt 10-letniego planu 
inwestycyjnego przedstawionego jej 
zgodnie z art. 2d ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003 oraz art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 nie 
gwarantuje braku dyskryminacji, 
skutecznej konkurencji i sprawnego 
funkcjonowania rynku.
5. Agencja przedstawia Komisji 
należycie uzasadnioną opinię, zgodnie z 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1228/2003 oraz art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, gdy 
jest zdania, że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie gwarantują braku 
dyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku, lub że 
przepisy techniczne lub rynkowe nie 
zostały przyjęte w rozsądnym terminie lub 
że operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli danego przepisu technicznego 
lub rynkowego. 
6. Agencja monitoruje współpracę 
regionalną operatorów systemów 
przesyłowych, o której mowa w art. 2h 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i 
art. 2h rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.

Or. fr

Poprawka 61
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 

3. Agencja zatwierdza kodeksy i zasady 
(uwzględniając dziesięcioletni plan 
inwestycyjny odnoszący się do barier 
rozwoju sieci transgranicznej 
spowodowanych zróżnicowanymi 
procedurami i praktykami autoryzacji) w 
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Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

celu zapewnienia niedyskryminacji, 
efektywnej konkurencji oraz skutecznego i 
bezpiecznego działania rynku.

Or. xm

Uzasadnienie

Lepsze wyjaśnienie oraz uzupełnienie zgodne ze zmianami przyjętymi w rozporządzeniu 
w sprawie rynku gazu.

Poprawka 62
Ján Hudacký 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Agencja zatwierdza kodeksy i zasady 
(uwzględniając dziesięcioletni plan 
inwestycyjny) w celu zapewnienia 
niedyskryminacji, efektywnej konkurencji 
oraz skutecznego i bezpiecznego działania 
rynku wewnętrznego. 

Or. en
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Poprawka 63
Jorgo Chatzimarkakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Po konsultacjach z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, Agencja 
przygotowuje strategiczne wytyczne dla
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, w 
sprawie przepisów technicznych i
rynkowych oraz w sprawie projektu  
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
w celu zapewnienia niedyskryminacji, 
efektywnej konkurencji oraz skutecznego i 
bezpiecznego działania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO) zajmuje się 
opracowywaniem kodeksów i dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, należy zapewnić 
Agencji możliwość przedstawiania wytycznych w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Poprawka 64
Christian Ehler 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji, doradza Komisji w 



PE402.870v01-00 28/67 AM\712362PL.doc

PL

zakresie opracowania strategicznych 
wytycznych dla Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych, 
w ramach których przygotowywane są 
kodeksy i zasady (w tym kodeksy 
techniczne, wspólne narzędzia obsługi 
sieci i plany badań, dziesięcioletni plan 
inwestycyjny obejmujący, co trzy lata, 
prognozy adekwatności generacyjnej, a 
także roczny program prac) zgodnie z 
art. 2c ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003 oraz art. 2c ust. 1 
lit. a) i c) rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, z uwzględnieniem w 
odpowiednich przypadkach przyjęcia
obowiązkowych wytycznych. Agencja, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisji, doradza Komisji w zakresie 
opracowania przepisów rynkowych, 
łącznie z przyjęciem obowiązkowych 
wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie. 

Poprawka 65
Ján Hudacký 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 ustęp – 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji, doradza Komisji w 
zakresie opracowania strategicznych 
wytycznych dla Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych, 
w ramach których przygotowywane są 
kodeksy i zasady (w tym kodeksy 
techniczne, wspólne narzędzia obsługi 
sieci i plany badań, dziesięcioletni plan 
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inwestycyjny obejmujący, co dwa lata, 
prognozy adekwatności generacyjnej, a 
także roczny program prac) zgodnie z 
art. 2c ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003 oraz art. 2c ust. 1 
lit. a) i c) rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, z uwzględnieniem w 
odpowiednich przypadkach przyjęcia 
obowiązkowych wytycznych. Agencja, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisji, doradza Komisji w zakresie 
opracowania przepisów rynkowych, 
łącznie z przyjęciem obowiązkowych 
wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i szczegółowość proponowanych kodeksów i zasad – niezależnie od tego, czy dotyczą 
całej infrastruktury przesyłowej, czy zależności pomiędzy istniejącymi krajowymi sieciami 
przesyłowymi – należy określić ex ante. Po pierwsze, Agencja powinna doradzać Komisji, na 
jej prośbę lub z własnej inicjatywy, podczas określania dokładnego zakresu i szczegółowości 
danego kodeksu lub zasady w obszarach określonych w art. 2c ust. 3 rozporządzenia w 
sprawie energii elektrycznej i gazu. Wcześniej należy również określić priorytetowe cele oraz 
zakres dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

Poprawka 66
Jorgo Chatzimarkakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja zatwierdza kodeksy i 
dziesięcioletni plan inwestycyjny, które 
zostały opracowane przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej i Gazu, jak 
przewidziano, odpowiednio, w art. 2d ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005. 
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Or. en

Uzasadnienie

Kodeksy są niezbędne do zagwarantowania sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
W związku z tym powinna je zatwierdzać Agencja. Natomiast plany inwestycyjne operatorów 
systemów przesyłowych zatwierdzane są przez krajowe organy regulacyjne. Zatem na 
szczeblu UE Agencja powinna zatwierdzać plany inwestycyjne Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych.

Poprawka 67
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Agencja monitoruje współpracę 
regionalną operatorów systemów 
przesyłowych, o której mowa w art. 2h 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i 
art. 2h rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Monitoring regionalny nie należy do zakresu zadań Agencji.

Poprawka 68
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach programu pracy lub na 
wniosek Komisji Agencja opracowuje 
zbiory dobrych praktyk i przyjmuje 
wytyczne, które mają gwarantować 
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uwzględnianie zasad niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji i skutecznego 
funkcjonowania rynku podczas 
opracowywania kodeksów technicznych i 
handlowych, projektu rocznego programu 
pracy lub projektu dziesięcioletniego 
planu inwestycji; wytyczne stają się 
wiążące, jeżeli zostaną przyjęte w ramach 
odpowiedniej procedury regulacyjnej.

Or. es

Poprawka 69
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b Agencja nadzoruje wdrażanie 
wytycznych, które przyjęła zgodnie z 
poprzednim ustępem i może – z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji albo 
właściwego organu lub zainteresowanego 
podmiotu – podejmować decyzję o 
sprawdzeniu skutecznego stosowania
wytycznych przez ich odbiorców. 

Or. es

Poprawka 70
Ján Hudacký 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Agencja, na odpowiednio wczesnym 
etapie, prowadzi szczegółowe, otwarte i 
przejrzyste konsultacje z podmiotami 
działającymi na rynku, konsumentami i 
użytkownikami końcowymi, w 
szczególności w odniesieniu do swoich 
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zadań dotyczących operatorów systemów 
przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie konsultacje publiczne na szczeblu UE prowadzone są przez Grupę Europejskich 
Organów Regulacyjnych ds. Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG). W związku z tym Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) powinna przejąć to zadanie, gdyż 
posiada już dobrze ugruntowane zasady oraz doświadczenie w prowadzeniu konsultacji 
publicznych. Ponadto Agencja, w odróżnieniu od operatorów systemów przesyłowych, jest 
organem stworzonym po to, aby działać w interesie wszystkich uczestników rynku.

Poprawka 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Zadania dotyczące krajowych organów 

regulacyjnych
1. Agencja przyjmuje indywidualne 
decyzje w kwestiach technicznych, o ile 
takie decyzje są przewidziane w 
wytycznych określonych zgodnie z 
dyrektywą 2003/54/WE, dyrektywą 
2003/55/WE, rozporządzeniem (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniem (WE) nr 
1775/2005.
2. Agencja może, zgodnie ze swoim 
programem prac lub na wniosek Komisji, 
przyjmować niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.
3. Agencja wspiera współpracę 
pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi oraz między organami 
regulacyjnymi na szczeblu regionalnym. 
Agencja przedkłada Komisji odpowiednie 
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zalecenia, gdy uzna, że konieczne są 
wiążące przepisy dotyczące takiej 
współpracy. 
4. Na wniosek organu regulacyjnego 
lub Komisji Agencja przedkłada opinię w 
sprawie zgodności decyzji podjętej przez 
urząd regulacyjny z wytycznymi, o których 
jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005. 
5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
Komisję.
6. Gdy organ regulacyjny napotyka w 
określonym przypadku na trudności w 
stosowaniu wytycznych, o których mowa 
w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 
2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 
1775/2005, może zwrócić się do Agencji z 
prośbą o opinię. Agencja przedkłada 
swoją opinię po konsultacji z Komisją, w 
terminie czterech miesięcy. 
7. Agencja decyduje w sprawie 
uregulowań prawnych dotyczących 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie, zgodnie z art. 22d 
ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE i art. 24d 
ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE. 

Or. fr
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Poprawka 72
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja może, zgodnie ze swoim 
programem prac lub na wniosek Komisji, 
przyjmować niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

2. Agencja może, zgodnie ze swoim 
programem prac lub na wniosek Komisji, 
opracowywać zbiory dobrych praktyk, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w ramach europejskiej 
polityki energetycznej. Agencja może 
również przyjmować wytyczne zawierające 
wskazówki, których celem jest 
zagwarantowanie respektowania 
wspólnotowych zasad niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji i skutecznego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; 
wytyczne stają się wiążące, jeżeli zostaną 
przyjęte w ramach odpowiedniej 
procedury regulacyjnej.

Or. es

Poprawka 73
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub 
Komisji Agencja przedkłada opinię w 
sprawie zgodności decyzji podjętej przez 
urząd regulacyjny z wytycznymi, o których 
jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005.

4. Na wniosek organu regulacyjnego 
Agencja przedkłada opinię w sprawie 
zgodności decyzji podjętej przez urząd 
regulacyjny z wytycznymi, o których jest 
mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005.

Or. de
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Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji.

Poprawka 74
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
Komisję.

5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
rząd właściwego państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji.

Poprawka 75
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w 
określonym przypadku na trudności w 
stosowaniu wytycznych, o których mowa 
w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 
2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 
1775/2005, może zwrócić się do Agencji z 
prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją 
opinię po konsultacji z Komisją, w 
terminie czterech miesięcy.

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w 
określonym przypadku na trudności w 
stosowaniu wytycznych, o których mowa 
w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 
2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 
1775/2005, może zwrócić się do Agencji z 
prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją 
opinię w terminie dwóch miesięcy.
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Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji oraz skrócenie terminów.

Poprawka 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Inne zadania

1. Agencja może udzielać zwolnień, 
jak przewidziano w art. 7 ust. 4 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
Agencja może również udzielać odstępstw, 
jak przewidziano w art. 22 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy 2003/55/WE, jeżeli 
przedmiotowa infrastruktura znajduje się 
na terytorium co najmniej dwóch państw 
członkowskich. 
2. Agencja proponuje niezależnego 
operatora systemu przesyłowego zgodnie z 
art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE i 
art. 9 ust. 4 dyrektywy 2003/55/WE.

Or. fr

Poprawka 77
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja może realizować inne zadania 
na rzecz Komisji lub krajowych organów 
regulacyjnych, pod warunkiem że mają 
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one uprawnienia do delegowania, zgodnie 
z postanowieniami odpowiedniego aktu 
nadającego uprawnienia.

Or. es

Poprawka 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Rada administracyjna

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.
2. Rada administracyjna powołuje 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego spośród swoich 
członków. Jeżeli przewodniczący nie może 
pełnić swoich obowiązków, zastępuje go 
automatycznie zastępca 
przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami rady 
administracyjnej.
3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w 
obradach. Rada administracyjna zbiera 
się co najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji 
lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
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członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady 
administracyjnej świadczy Agencja.
4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.
5. Każdy członek ma jeden głos. 
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności warunki, na jakich jeden z 
członków może działać w imieniu innego 
członka, jak również, w odpowiednich 
przypadkach, zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

Or. fr

Poprawka 79
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z ośmiu 
członków. Dwóch członków powołuje 
Komisja, a sześciu członków powołuje 
Rada. Kadencja trwa pięć lat i jest 
odnawialna jeden raz. Mandat połowy 
członków rady administracyjnej jest 
odnawiany co dwa i pół roku przy 
zachowaniu zasady równouprawnienia i 
przydzielania mandatów obywatelom 
różnych państw członkowskich. 
Członkowie rady administracyjnej w 
pierwszej kadencji są wyłaniani 
proporcjonlnie w drodze losowania 
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spośród osób wyznaczonych odpowiednio 
przez Radę i Komisję. 

Or. es

Poprawka 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków wyznaczonych na 
podstawie kryteriów kwalifikacji 
zawodowych i pochodzących z dwunastu 
różnych państw członkowskich. Komisja i 
Rada powołują po sześciu członków. 
Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna 
jeden raz.

Or. ro

Uzasadnienie

Różnorodność, doświadczenie i kwalifikacje członków Agencji mają zasadnicze znaczenie. 

Poprawka 81
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat.

Or. de



PE402.870v01-00 40/67 AM\712362PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 82
Daniel Dăianu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków, z których każdy jest 
innej narodowości i został wybrany na 
podstawie swojego doświadczenia. 
Komisja i Rada powołują po sześciu 
członków po przeprowadzeniu konsultacji 
z Parlamentem Europejskim. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób rada administracyjna nabiera bardziej reprezentatywnego charakteru i cechuje 
ją większa odpowiedzialność demokratyczna.

Poprawka 83
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Członkowie rady administracyjnej są 
niezależni i powstrzymują się od wszelkich 
aktów niezgodnych z naturą pełnionej 
przez nich funkcji. Co roku członkowie 
składają podpisane oświadczenie, że nie 
znajdują się w sytuacji konfliktu interesów 
w stosunku do działalności Agencji.

Or. es
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Poprawka 84
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor 
Agencji bierze udział w obradach. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji 
lub na wniosek co najmniej jednej czwartej
członków. Rada administracyjna może na 
podstawie jednogłośnej decyzji zaprosić na 
swoje posiedzenie w charakterze 
obserwatora osoby trzecie. Członkowie 
rady administracyjnej mogą korzystać z 
pomocy doradców lub ekspertów, z 
zastrzeżeniem przepisów regulaminu 
wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz 
rady administracyjnej świadczy Agencja.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 85
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich 

4. Rada Administracyjna, o ile niniejsze 
rozporządzenie lub statut nie stanowią 
inaczej, podejmuje decyzje większością 
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głosów obecnych członków. dwóch trzecich głosów obecnych 
członków.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 86
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy członek ma jeden głos. 
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności warunki, na jakich jeden z 
członków może działać w imieniu innego 
członka, jak również, w odpowiednich 
przypadkach, zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

5. Każdy członek ma jeden głos. 
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Zadania rady administracyjnej
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1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych. 
2. Rada administracyjna powołuje 
członków rady organów regulacyjnych 
zgodnie z art. 11 ust. 1.
3. Rada administracyjna powołuje 
członków komisji odwoławczej zgodnie z 
art. 15 ust. 1.
4. Rada administracyjna przyjmuje 
program prac Agencji na nadchodzący 
rok do dnia 30 września każdego roku, po 
skonsultowaniu się z Komisją i po 
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3, po 
czym przesyła go do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji. Program 
prac jest przyjmowany bez naruszenia 
rocznej procedury budżetowej.
5. Rada administracyjna wykonuje swoje 
uprawnienia budżetowe zgodnie z art. od 
18 do 21.
6. Po otrzymaniu zgody Komisji, rada 
administracyjna decyduje o ewentualnym 
przyjęciu zapisów lub darowizn lub dotacji 
z innych źródeł wspólnotowych.
7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.
8. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rada 
administracyjna opracowuje na piśmie 
politykę personalną Agencji zgodnie z art. 
25 ust. 2.
9. Rada administracyjna przyjmuje 
szczególne przepisy dotyczące prawa 
dostępu do dokumentów Agencji, zgodnie 
z art. 27.
10. Rada administracyjna przyjmuje 
roczne sprawozdanie z działalności 
Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, 
oraz przesyła je, najpóźniej do dnia 
15 czerwca, do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
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Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to 
powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez radę organów 
regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Agencji w danym roku.
11. Rada administracyjna uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. fr

Poprawka 88
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, w 
porozumieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie podziału kompetencji.

Poprawka 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada organów regulacyjnych Sieć organów regulacyjnych

Or. fr
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Poprawka 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie. 

1. W skład Sieci organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Tworzą oni radę 
administracyjną Sieci. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie. Zastępcy 
uczestniczą w posiedzeniach jedynie w 
zastępstwie przedstawicieli.

Or. fr

Poprawka 91
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, jeden 
przedstawiciel Rady i jeden przedstawiciel 
Parlamentu Europejskiego, którym nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

Or. ro
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zadań rady Agencji wobec instancji legislacyjnych Unii. 
Natomiast obowiązek ostrzegania został nałożony na nią wyłącznie w stosunku do władzy 
wykonawczej (Komisji).

Poprawka 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami rady
organów regulacyjnych.

2. Sieć organów regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami Sieci
organów regulacyjnych.

Or. fr

Poprawka 93
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów. Ważenie głosów jest 
analogiczne do stosowanego w Radzie.

Or. de
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Uzasadnienie

Zwiększenie poziomu akceptacji dla Agencji.

Poprawka 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje Sieci organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

Or. fr

Poprawka 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada organów regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny. 

4. Sieć organów regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny. 

Or. fr

Poprawka 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań rada organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań Sieć organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 
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żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

Or. fr

Poprawka 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Usługi sekretariatu na rzecz rady
organów regulacyjnych świadczy Agencja.

6. Sieć organów regulacyjnych wyznacza 
dyrektora, organizuje sekretariat, 
opracowuje budżet i podejmuje decyzję o 
siedzibie.

Or. fr

Poprawka 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Zadania rady organów regulacyjnych

1. Rada organów regulacyjnych 
przedkłada dyrektorowi swoją opinię 
przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, 
o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz 
tego rada organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi wskazówek, w zakresie 
wynikającym z jej kompetencji, 
dotyczących wykonywania zadań 
dyrektora.
2. Rada organów regulacyjnych 
przedkłada opinię o kandydacie, który ma 
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zostać powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. 
Rada podejmuje decyzję większością 
trzech czwartych głosów swoich członków.
3. Rada organów regulacyjnych 
zatwierdza program prac Agencji na 
nadchodzący rok, zgodnie z art. 10 ust. 4 
oraz art. 14 ust. 6 oraz zgodnie z 
projektem budżetu uchwalonym zgodnie z 
art. 20 ust. 1, i do dnia 1 września 
przedkłada go radzie administracyjnej do 
przyjęcia.
4. Rada organów regulacyjnych 
zatwierdza odrębny rozdział sprawozdania 
rocznego poświęcony działalności 
regulacyjnej, jak przewidziano w art. 10 
ust. 10 i art. 14 ust. 8. 

Or. fr

Poprawka 99
Christian Ehler 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją zgodę przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora. Dyrektor powinien 
wykonywać swoje zadania zgodnie z 
decyzjami rady organów regulacyjnych, 
która powinna być jedynym organem 
decyzyjnym Agencji w sprawach 
dotyczących uregulowań.

Or. en
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Uzasadnienie

Podział kompetencji.

Poprawka 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Dyrektor

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.
2. Dyrektor jest powoływany przez 
radę administracyjną na podstawie 
osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z 
listy co najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. 
3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. 
Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ocenie tej 
Komisja uwzględnia w szczególności:
(a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora,
(b) zadania i zobowiązania Agencji w 
nadchodzących latach.
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4. Rada administracyjna, działając 
na wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji. 
5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.
6. W przypadku nieprzedłużenia 
kadencji dyrektor pełni swoje funkcje do 
czasu mianowania następcy.
7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji 
rady administracyjnej, po konsultacji z 
radą organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków. 
8. Parlament Europejski i Rada 
mogą wezwać dyrektora do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. fr

Poprawka 101
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia 

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
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swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

swoich obowiązków i działa zgodnie z 
decyzją rady organów regulacyjnych. Bez 
uszczerbku dla odpowiednich uprawnień 
Komisji, rady administracyjnej i rady 
organów regulacyjnych, dyrektor nie 
zwraca się o instrukcje lub zalecenia do 
jakiegokolwiek rządu lub innego organu 
publicznego lub prywatnego ani ich nie 
przyjmuje.

Or. es

Poprawka 102
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zatwierdzonych przez właściwą komisję 
Parlamentu Europejskiego spośród co
najmniej trzech kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. W tym celu 
zaproponowani kandydaci zostają 
wezwani do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

Or. es
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Poprawka 103
Daniel Dăianu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
organów regulacyjnych na podstawie 
osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z 
listy co najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę organów 
regulacyjnych może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. Parlament 
Europejski może sprzeciwić się 
mianowaniu, jeśli udzielone odpowiedzi 
nie są zgodne z wytycznymi UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie konsekwencji w zmienionym ustępie.

Poprawka 104
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć,
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie 
umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia, 
z listy co najmniej pięciu kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
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wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną zostaje wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. Parlament 
Europejski ma prawo weta.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego oraz wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 105
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.
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Poprawka 106
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 107
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
dyrektor pełni swoje funkcje do czasu 
mianowania następcy.

6. Dyrektor pełni swoje funkcje do czasu 
mianowania następcy.

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie poziomu akceptacji dla Agencji.
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Poprawka 108
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków. 

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów. 

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Zadania dyrektora

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
reprezentowanie Agencji i zarządzanie 
nią.
2. Dyrektor przygotowuje prace rady 
administracyjnej. Dyrektor uczestniczy, 
bez prawa do głosu, w pracach rady 
administracyjnej.
3. Dyrektor przyjmuje opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 
5, 6, 7 i 8, z zastrzeżeniem zgody rady 
organów regulacyjnych. 
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4. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
wykonywanie rocznego programu prac 
Agencji pod kierownictwem rady organów 
regulacyjnych i pod kontrolą 
administracyjną rady administracyjnej.
5. Dyrektor podejmuje wszelkie 
niezbędne kroki, w szczególności poprzez 
przyjmowanie wewnętrznych instrukcji 
administracyjnych oraz publikowanie 
komunikatów, w celu zapewnienia 
funkcjonowania Agencji zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.
6. Każdego roku dyrektor 
przygotowuje projekt rocznego programu 
prac Agencji na nadchodzący rok i 
przedkłada go radzie organów 
regulacyjnych i Komisji do dnia 30 
czerwca roku bieżącego.
7. Dyrektor sporządza preliminarz 
przychodów i wydatków Agencji zgodnie z 
art. 20 i wykonuje budżet Agencji zgodnie 
z art. 21.
8. Każdego roku dyrektor 
przygotowuje projekt sprawozdania 
rocznego, w tym rozdział poświęcony 
działalności regulacyjnej Agencji oraz 
rozdział dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.
9. Wobec personelu Agencji dyrektor 
wykonuje uprawnienia przewidziane 
w art. 25 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 110
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja odwoławcza składa się z 
sześciu członków i sześciu zastępców 
członków wybranych spośród obecnego 
lub byłego personelu wyższego szczebla 
krajowych organów regulacyjnych, 
organów ochrony konkurencji lub innych 
instytucji krajowych lub wspólnotowych 
posiadających odpowiednie doświadczenie 
w sektorze energetycznym. Komisja 
odwoławcza wyznacza przewodniczącego. 
Decyzje komisji odwoławczej zapadają 
kwalifikowaną większością głosów co 
najmniej czterech z sześciu jej członków. 
Komisja odwoławcza jest zwoływana w 
razie potrzeby.

1. Komisja odwoławcza składa się z 
sześciu członków i sześciu zastępców 
członków wybranych spośród obecnego 
lub byłego personelu wyższego szczebla 
krajowych organów regulacyjnych, 
organów ochrony konkurencji lub innych 
instytucji krajowych lub wspólnotowych 
posiadających odpowiednie doświadczenie 
w sektorze energetycznym na podstawie 
kryteriów kwalifikacji zawodowych i 
pochodzących z dwunastu różnych państw 
członkowskich. Komisja odwoławcza 
wyznacza przewodniczącego. Decyzje 
komisji odwoławczej zapadają 
kwalifikowaną większością głosów co 
najmniej czterech z sześciu jej członków. 
Komisja odwoławcza jest zwoływana w 
razie potrzeby.

Or. ro

Uzasadnienie

Różnorodność, doświadczenie i kwalifikacje członków Agencji mają zasadnicze znaczenie.
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Poprawka 112
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wspólny wniosek Rady i Komisji 
powoływani przez radę administracyjną, po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania i po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych. 

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez 
Parlament Europejski, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z Siecią organów 
regulacyjnych.

Or. fr
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Poprawka 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie komisji 
odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny; nie są związani żadnymi 
instrukcjami. Nie wolno im pełnić żadnych 
innych funkcji w Agencji, w radzie 
administracyjnej ani w radzie organów 
regulacyjnych. Członka komisji 
odwoławczej nie można odwołać ze 
stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a rada 
administracyjna, po uzyskaniu opinii rady 
organów regulacyjnych, podejmie decyzję 
o jego odwołaniu.

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie komisji 
odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny; nie są związani żadnymi 
instrukcjami.

Or. fr

Poprawka 115
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie komisji 
odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny; nie są związani żadnymi 
instrukcjami. Nie wolno im pełnić żadnych 
innych funkcji w Agencji, w radzie 
administracyjnej ani w radzie organów 
regulacyjnych. Członka komisji 
odwoławczej nie można odwołać ze 
stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa sześć lat. Członkowie 
komisji odwoławczej podejmują decyzje w 
sposób niezależny; nie są związani 
żadnymi instrukcjami. Nie wolno im pełnić 
żadnych innych funkcji w Agencji, w 
radzie administracyjnej ani w radzie 
organów regulacyjnych. Członka komisji 
odwoławczej nie można odwołać ze 
stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a rada 
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poważnego uchybienia, a rada 
administracyjna, po uzyskaniu opinii rady 
organów regulacyjnych, podejmie decyzję 
o jego odwołaniu.

administracyjna, po uzyskaniu opinii rady 
organów regulacyjnych, podejmie decyzję 
o jego odwołaniu.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy Agencja uchyla się 
od podjęcia decyzji, postępowanie o 
zaniechanie działania może zostać 
wniesione do Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z 
art. 232 Traktatu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja zobowiązana jest do podjęcia 
niezbędnych środków w celu wykonania 
orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości.

3. Sieć zobowiązana jest do podjęcia 
niezbędnych środków w celu wykonania 
orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości.

Or. fr
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Poprawka 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków 
operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok 
budżetowy i przekazuje go radzie 
administracyjnej, razem z wykazem etatów 
tymczasowych. Na podstawie projektu 
przygotowanego przez dyrektora rada 
administracyjna opracowuje co roku 
preliminarz przychodów i wydatków 
Agencji na następny rok budżetowy. 
Preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia, jest przekazywany przez radę 
administracyjną Komisji najpóźniej do 
dnia 31 marca. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora jest przekazywany do rady 
organów regulacyjnych, która może 
wydać opinię w sprawie tego projektu.

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków 
operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok 
budżetowy i przekazuje go radzie 
administracyjnej, razem z wykazem etatów 
tymczasowych. Na podstawie projektu 
przygotowanego przez dyrektora rada 
administracyjna opracowuje co roku 
preliminarz przychodów i wydatków Sieci
na następny rok budżetowy. Preliminarz, w 
tym projekt planu zatrudnienia, jest 
przekazywany przez radę administracyjną 
Komisji najpóźniej do dnia 31 marca.

Or. fr

Poprawka 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Władza budżetowa przyjmuje plan 
zatrudnienia dla Agencji.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Personel

1. Do pracowników Agencji mają 
zastosowanie: regulamin pracowniczy 
urzędników Wspólnot Europejskich, 
warunki zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich oraz 
zasady przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich w celach 
stosowania tego regulaminu 
pracowniczego i warunków zatrudnienia.
2. Rada administracyjna, w porozumieniu 
z Komisją, przyjmuje niezbędne przepisy 
wykonawcze, zgodnie z postanowieniami 
art. 110 regulaminu pracowniczego 
urzędników Wspólnot Europejskich.
3. Wobec swoich pracowników Agencja 
korzysta z uprawnień przyznanych 
organowi mianującemu na mocy 
regulaminu pracowniczego urzędników 
Wspólnot Europejskich oraz organowi 
upoważnionemu do zawierania umów na 
mocy warunków zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich.
4. Rada administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające 
zatrudnianie przez Agencję 
oddelegowanych ekspertów krajowych z 
państw członkowskich.

Or. fr
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Poprawka 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osobista odpowiedzialność finansowa 
oraz odpowiedzialność dyscyplinarna 
pracowników Agencji wobec Agencji jest 
regulowana przez odpowiednie zapisy 
mające zastosowanie do pracowników 
Agencji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 122
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Udział krajów trzecich

Agencja jest otwarta na udział państw 
niebędących członkami Unii Europejskiej, 
które zawarły ze Wspólnotą umowy 
dotyczące takiego udziału. W 
odpowiednich postanowieniach tych 
umów określone zostaną, w szczególności, 
charakter, zakres i aspekty proceduralne 
udziału tych państw w pracy Agencji, w 
tym przepisy dotyczące wkładu 
finansowego i pracowników.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie zadań do rynku wewnętrznego UE.



AM\712362PL.doc 65/67 PE402.870v01-00

PL

Poprawka 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Ocena

1. Działalność Agencji jest oceniana przez 
Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Agencję i jej metody 
pracy, zgodnie z celem, mandatem i 
zadaniami Agencji określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w jej 
rocznych programach prac. 
2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny co najmniej raz na pięć 
lat.

Or. fr

Poprawka 124
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny co najmniej raz na pięć lat.

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej dwa lata po objęciu stanowiska 
przez pierwszego dyrektora Agencji. 
Komisja przedstawia kolejne raporty z 
oceny co najmniej raz na trzy lata.

Or. de
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Uzasadnienie

Wcześniejsza ocena pracy Agencji.

Poprawka 125
Jorgo Chatzimarkakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po przedstawieniu pierwszego 
sprawozdania z oceny działalności 
Agencji i osiągniętych przez nią wyników, 
Parlament Europejski i Rada – działając 
na wniosek Komisji – przedłużają mandat 
Agencji albo zastępują ją bardziej 
odpowiednią strukturą.

Or. en

Uzasadnienie

Może okazać się, że ustanowiona na podstawie wniosku Komisji agencja, która znajduje się 
pod kontrolą Komisji i posiada zasadniczo uprawnienia doradcze, nie będzie najbardziej 
odpowiednią strukturą, która ma przyczynić się do tworzenia jednolitego europejskiego rynku 
energii elektrycznej i gazu. W związku z tym Komisja powinna dokonać przeglądu 
osiągniętych przez agencję wyników i w razie konieczności zaproponować powołanie innej 
struktury.

Poprawka 126
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd
Rada organów regulacyjnych może 
przedstawić propozycję przeglądu 
działalności Agencji przy okazji jej ocen. 
Pierwsza propozycja przeglądu będzie 
dotyczyć przede wszystkim zlikwidowania 
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Agencji i zastąpienia jej inną niezależną 
strukturą.

Or. es

Poprawka 127
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wejście w życie i środki przejściowe Wejście w życie, środki przejściowe i 
wygaśnięcie

Or. de

Uzasadnienie

Określenie terminu ma za zadanie zapewnić uwzględnienie rozwoju rynku wewnętrznego 
energii.

Poprawka 128
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rozporządzenie wygasa z dniem 1 
stycznia 2015 r.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie terminu ma za zadanie zapewnić uwzględnienie rozwoju rynku wewnętrznego 
energii.
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