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Poprawka 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Doświadczenie zebrane w trakcie 
wykonywania dyrektywy 2003/54/WE 
wskazuje, że korzyści, jakie mogą pojawić 
się wraz z wprowadzeniem wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej, polegają na 
zwiększeniu wydajności, spadku cen, 
wyższych standardach obsługi i 
zwiększonej konkurencyjności. Pozostają 
jednak istotne braki i możliwości poprawy 
funkcjonowania rynku, w szczególności 
potrzebne są konkretne przepisy dla 
zapewnienia jednakowych warunków 
działania w sferze wytwarzania energii 
elektrycznej, w szczególności poprzez 
uwzględnienie wszystkich krótko- i 
długoterminowych kosztów dla 
środowiska naturalnego oraz zmniejszenia 
zagrożenia dominacją na rynku i 
grabieżczym zachowaniem, przy 
zapewnieniu niedyskryminacyjnych taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych poprzez 
dostęp do sieci na podstawie taryf 
opublikowanych przed ich wejściem w 
życie oraz zapewnieniu ochrony praw 
małych i słabych odbiorców, jawności
informacji dotyczących źródeł energii do
wytwarzania energii elektrycznej, a także 
jako odniesienie do źródeł, gdzie to 
możliwe, z podaniem informacji 
dotyczących ich wpływu na środowisko
naturalne.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie istotnego punktu 2 preambuły dyrektywy 2003/54. Jeżeli koszty dla środowiska 
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naturalnego związane z wytwarzaniem energii elektrycznej nie zostaną uwzględnione w cenie, 
rynek będzie nadal ulegał zakłóceniom.  Ponieważ za pośrednictwem systemu handlu 
uprawnieniami do emisji podejmuje się działania mające na celu włączenie kosztu emisji CO2
poprzez licytację certyfikatów, należy uwzględnić równoległą inicjatywę w celu włączenia 
innych kosztów dla środowiska do cen energii. Komisja powinna rozpocząć monitorowanie 
takich zakłóceń rynku.

Poprawka 90
Esko Seppänen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ogólna harmonizacja rynku energii 
elektrycznej powoduje w poszczególnych 
krajach niezrównoważone skutki cenowe.

Or. en

Uzasadnienie

W krajach, w których energia elektryczna jest tania, popyt z krajów, gdzie jej ceny są wyższe, 
zmniejsza podaż poprzez wywóz energii elektrycznej, a zmniejszona podaż powoduje wzrost 
ceny dla odbiorców. W związku z tym harmonizacja ma również negatywny wpływ na rynki, 
należy zatem uwzględnić także tę kwestię.

Poprawka 91
Esko Seppänen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Należy wnikliwie zbadać skutki 
harmonizacji z uwagi na 
niezrównoważone konsekwencje 
spowodowane stosowaniem ceny 
krańcowej w sprzedaży hurtowej oraz 
zyskami producentów energii wodnej i 
jądrowej płynącymi z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.
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Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm cenowy na zharmonizowanym europejskim rynku energii elektrycznej stwarza 
nieoczekiwane korzyści dla przedsiębiorstw, które produkują energię wodną i jądrową i nie 
muszą posiadać uprawnień do emisji. Obecnie ceny hurtowe w centrach handlu energią 
elektryczną są oparte cenie krańcowej i określane jako suma najwyższych kosztów produkcji i 
ceny uprawnień do emisji, mimo że producent nie musi ich posiadać. Należy opracować 
system cenowy w taki sposób, aby cena hurtowa w centrach handlu energią elektryczną 
uwzględniała różnice w kosztach produkcji.

Poprawka 92
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W chwili obecnej jednak prawo do 
sprzedawania energii elektrycznej w 
którymkolwiek państwie członkowskim na 
równych prawach z przedsiębiorstwami 
krajowymi, bez dyskryminacji i 
występowania ze słabszej pozycji, nie 
może być zagwarantowane żadnemu 
unijnemu przedsiębiorstwu we 
Wspólnocie. W szczególności nie istnieje 
jeszcze niedyskryminacyjny dostęp do 
sieci ani równie skuteczny poziom nadzoru 
regulacyjnego we wszystkich państwach 
członkowskich, gdyż obecne ramy prawne 
są niewystarczające.

(3) W chwili obecnej jednak prawo do 
sprzedawania energii elektrycznej w 
którymkolwiek państwie członkowskim na 
równych prawach z przedsiębiorstwami 
krajowymi, bez dyskryminacji i 
występowania ze słabszej pozycji, nie 
może być zagwarantowane wszystkim 
przedsiębiorstwom we wszystkich 
państwach członkowskich. W 
szczególności nie istnieje jeszcze 
niedyskryminacyjny dostęp do sieci ani 
równie skuteczny poziom nadzoru 
regulacyjnego we wszystkich państwach 
członkowskich, gdyż obecne ramy prawne 
są niewystarczające.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie zaproponowane przez Komisję stwarza wrażenie, że problemy dotyczące 
konkurencji, które porusza Komisja, istnieją we wszystkich państwach członkowskich całej 
UE.
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Poprawka 93
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju społeczeństwa europejskiego, 
wdrożenia zrównoważonej polityki 
dotyczącej zmian klimatu oraz wspierania 
konkurencyjności na rynku wewnętrznym. 
W tym celu należy dalej rozwijać 
wzajemne połączenia transgraniczne, aby 
zarówno odbiorcom, jak przemysłowi w 
Unii Europejskiej zapewnić dostawy 
wszystkich źródeł energii po jak najniższej 
cenie.

Or. en

Poprawka 94
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Rozdział własności między spółkami 
wytwarzającymi i dostarczającymi energię 
elektryczną oraz przedsiębiorstwami 
będącymi właścicielami systemów 
przesyłowych jest kwestią zasadniczą dla 
powstania nowej infrastruktury energii 
odnawialnej w Europie.

Or. es



AM\713546PL.doc 7/118 PE404.393v01-00

PL

Poprawka 95
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Funkcjonujący wewnętrzny rynek 
energii elektrycznej powinien dostarczać 
producentom właściwe zachęty do 
inwestowania w nowe technologie 
wytwarzania energii elektrycznej, a 
odbiorcom odpowiednie środki do 
promowania bardziej wydajnego zużycia 
energii; warunkiem koniecznym jest tu 
bezpieczeństwo dostaw energii.

Or. en

Poprawka 96
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Biorąc pod uwagę, że źródła 
odnawialne są stałymi źródłami energii, 
niezwykle ważny jest rozwój zdolności 
przesyłowych dla wzajemnych połączeń 
sieci energii elektrycznej na szczeblu Unii 
Europejskiej - ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na kraje i regiony najbardziej 
oddalone na unijnym rynku 
energetycznym, aby zapewnić państwom 
członkowskim środki konieczne do 
osiągnięcia celu w postaci 
wykorzystywania 20% energii odnawialnej 
do 2020 r.

Or. es
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Uzasadnienie

Związek między proporcją połączeń wzajemnych i istniejącą zdolnością wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych jest niezwykle ważny dla osiągnięcia celu w postaci wykorzystywania 
20% energii odnawialnej.

Poprawka 97
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Istnienie wewnętrznego rynku 
powinno spowodować zwiększenie 
transgranicznego handlu i przepływu 
energii elektrycznej, aby zagwarantować 
najlepsze wykorzystanie dostępnych 
technologii wytwarzania energii 
elektrycznej i jak najniższe ceny. 
Jednocześnie nie może to stanowić 
pretekstu dla państw członkowskich i 
producentów do nieinwestowania w nowe 
i nowoczesne technologie wytwarzania 
energii elektrycznej. Państwa 
członkowskie, które za pomocą 
ustawodawstwa lub decyzji politycznych 
postanawiają zmniejszyć zdolność 
generacyjną technologii niepowodujących 
emisji CO2, powinny zapewnić 
wytwarzanie takiej samej ilości energii ze 
źródeł odnawialnych i wyjaśnić, jak 
osiągną ten cel.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie zachęt do inwestowania w technologie wytwarzania 
energii niepowodujące emisji CO2, aby zagwarantować popyt na dostawy energii 
elektrycznej.
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Poprawka 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji z dnia 
10 stycznia 2007 r., zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna”, 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie stworzenia wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz jednakowych 
warunków konkurencji dla wszystkich 
spółek energetycznych mających siedzibę 
we Wspólnocie. Komunikat w sprawie 
rynku wewnętrznego energii oraz raport 
końcowy z dochodzenia sektorowego w 
odniesieniu do konkurencji wykazały, że 
obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

(4) W komunikacie Komisji z dnia 
10 stycznia 2007 r., zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna”, 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie stworzenia wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz jednakowych 
warunków konkurencji dla wszystkich 
spółek energetycznych mających siedzibę 
we Wspólnocie. Komunikat w sprawie 
rynku wewnętrznego energii wykazał, że 
obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny. Ponadto raport końcowy z 
dochodzenia sektorowego w odniesieniu 
do konkurencji, a także ocena wpływu 
wykonana na potrzeby trzeciego pakietu 
legislacyjnego w sprawie rynku 
wewnętrznego energii nie dostarczyły 
żadnych przekonujących dowodów, które 
pozwoliłyby określić najlepszy lub jedyny 
sposób poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Raport końcowy z dochodzenia sektorowego w odniesieniu do konkurencji był ostro 
krytykowany podczas jego prezentacji w komisji ITRE, przede wszystkim ze względu na duże 
wątpliwości dotyczące korelacji statystycznych i niekompletnych serii danych przytoczonych 
bez podania źródła. Ponieważ raport zawierał również stronnicze uwagi na temat faktycznego 
funkcjonowania sieci energii elektrycznej w Europie, nie było możliwości określenia jedynego 
sposobu poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
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Poprawka 99
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby zagwarantować konkurencję i 
dostawy energii elektrycznej po jak
najniższej cenie, a jednocześnie uniknąć 
dominacji rynkowej dużych podmiotów, 
państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne powinny ułatwiać 
transgraniczny dostęp nowych dostawców 
różnych źródeł energii elektrycznej oraz 
nowych technologii jej wytwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Doprowadzi to do otwarcia rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych, w 
których obecni są dominujący uczestnicy rynku, oraz zapewnienia uczciwego dostępu dla 
innych uczestników rynku.

Poprawka 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Bez skutecznego oddzielenia działań 
związanych z eksploatacją sieci od działań 
związanych z wytwarzaniem i dostawami 
istnieje nieuniknione ryzyko dyskryminacji 
w zakresie eksploatacji sieci oraz 
zniechęcania pionowo zintegrowanych
spółek do dokonywania stosownych 
inwestycji w posiadane sieci.

(5) Bez skutecznego oddzielenia działań 
związanych z eksploatacją sieci od działań 
związanych z wytwarzaniem i dostawami 
istnieje nieuniknione ryzyko dyskryminacji 
w zakresie eksploatacji sieci oraz 
zniechęcania spółek do dokonywania 
stosownych inwestycji w posiadane sieci. 
Motywacją dla tych inwestycji są przede 
wszystkim kwoty wypłacane operatorowi. 
Ustalając wynagrodzenie na niskim 
poziomie, krajowy organ regulacyjny 
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doprowadzi do zmniejszenia inwestycji. 
Jeżeli natomiast ustali sprawiedliwe i 
proporcjonalne wynagrodzenie, w ramach 
którego dochody będą pokrywać koszty i 
amortyzację takich inwestycji, spowoduje 
to automatycznie wzrost inwestycji bez 
względu na to, czy operator systemu 
przesyłowego należy do zintegrowanej 
grupy. W ten sposób zdecydowanie 
najważniejszym czynnikiem 
determinującym inwestycje jest regulacja 
taryfowa i rola oraz uprawnienia 
krajowych organów regulacyjnych, które 
należałoby wzmocnić, aby stworzyć rynek 
wewnętrzny na korzyść odbiorców.

Or. fr

Uzasadnienie

Struktura własnościowa przedsiębiorstwa nie jest czynnikiem determinującym inwestycje, 
które są realizowane w zależności od możliwości amortyzacji i zwrotu inwestycji. Rozdział 
własności nie rozwiązuje problemu, jaki powstaje w przypadku każdego monopolu, 
a mianowicie ryzyka wykorzystania tej sytuacji do maksymalnego zwiększenia korzyści 
płynących z monopolu. Takie ryzyko występuje bez względu na strukturę własnościową 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub nie.

Poprawka 101
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego rozdziału nie 
doprowadziły do skutecznego rozdziału 
operatorów systemu przesyłowego. Na 
posiedzeniu w Brukseli w dniach 8 i 9 
marca 2007 r. Rada Europejska wezwała 
Komisję do opracowania wniosków 
legislacyjnych w zakresie skutecznego 
oddzielenia działań związanych z 
dostawami i wytwarzaniem energii od 

(6) Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego rozdziału nie 
doprowadziły jeszcze do skutecznego 
rozdziału operatorów systemu 
przesyłowego we wszystkich państwach 
członkowskich, co częściowo jest 
spowodowane niewdrożeniem istniejącego 
prawodawstwa europejskiego. Na 
posiedzeniu w Brukseli w dniach 8 i 9 
marca 2007 r. Rada Europejska wezwała 
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działań związanych z eksploatacją sieci. Komisję do opracowania wniosków 
legislacyjnych w zakresie skutecznego 
oddzielenia działań związanych z 
dostawami i wytwarzaniem energii od 
działań związanych z eksploatacją sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć, że jedną z przyczyn niewystarczającego funkcjonowania europejskich 
rynków energetycznych jest niedostateczne wdrożenie obecnych przepisów, co podkreślono 
również w ust. 151-153 i 478 raportu w sprawie dochodzenia w odniesieniu do europejskich 
sektorów gazu i energii elektrycznej z dnia 10 stycznia 2007 r.

Poprawka 102
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego rozdziału nie 
doprowadziły do skutecznego rozdziału 
operatorów systemu przesyłowego. Na 
posiedzeniu w Brukseli w dniach 8 i 9 
marca 2007 r. Rada Europejska wezwała 
Komisję do opracowania wniosków 
legislacyjnych w zakresie skutecznego 
oddzielenia działań związanych z 
dostawami i wytwarzaniem energii od 
działań związanych z eksploatacją sieci. 

(6) Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego rozdziału nie 
doprowadziły jeszcze do skutecznego 
rozdziału operatorów systemu 
przesyłowego we wszystkich państwach 
członkowskich, co częściowo jest 
spowodowane niewdrożeniem istniejącego 
prawodawstwa europejskiego. Na 
posiedzeniu w Brukseli w dniach 8 i 9 
marca 2007 r. Rada Europejska wezwała 
Komisję do opracowania wniosków 
legislacyjnych w zakresie skutecznego 
oddzielenia działań związanych z 
dostawami i wytwarzaniem energii od 
działań związanych z eksploatacją sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć, że jedną z przyczyn niewystarczającego funkcjonowania europejskich 
rynków energetycznych jest niedostateczne wdrożenie obecnych przepisów, co podkreślono 



AM\713546PL.doc 13/118 PE404.393v01-00

PL

również w ust. 151-153 i 478 raportu w sprawie dochodzenia w odniesieniu do europejskich
sektorów gazu i energii elektrycznej z dnia 10 stycznia 2007 r.

Poprawka 103
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przedłożona ocena wpływu nie 
dowodzi bezsprzecznie, że w sektorze 
energetycznym istnieje związek 
przyczynowy między dyskryminacją w 
zakresie dostępu a strukturą 
własnościową, między wielkością 
inwestycji a strukturą własnościową lub 
między poziomem cen a strukturą 
własnościową. Dane empiryczne wskazują 
raczej w większym stopniu na związek 
przyczynowy między wszystkimi 
wymienionymi powyżej czynnikami 
a skutecznością przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożona ocena wpływu zawiera dane empiryczne mające być podstawą przedstawionego 
wniosku. Po szczegółowej analizie treści i uzasadnienia oceny wpływu nadal utrzymują się 
wątpliwości, czy zaproponowane środki są odpowiednie do osiągnięcia celów zakładanych w
przedmiotowym pakiecie środków.

Poprawka 104
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Skuteczny rozdział może 
zagwarantować jedynie zlikwidowanie 

(7) Skuteczny rozdział może 
zagwarantować jedynie zlikwidowanie 
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naturalnych tendencji pionowo 
zintegrowanych spółek do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. 
Podział własności, który należy rozumieć 
jako wyznaczenie właściciela sieci na 
operatora sieci zachowującego 
niezależność od wszelkich przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem, 
jest bezspornie najskuteczniejszym i 
najbardziej stabilnym sposobem na
rozwiązanie nieuniknionego konfliktu 
interesów oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału 
własności na poziomie przesyłania i 
określił go jako najskuteczniejsze 
narzędzie promowania inwestycji w 
infrastrukturę w niedyskryminujący 
sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci 
dla nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. Dlatego też państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do 
zagwarantować, że ta sama osoba lub te 
same osoby nie są uprawnione do 
sprawowania kontroli, włączając w to 
posiadanie prawa akcjonariuszy 
mniejszościowych do blokowania decyzji 
w kwestiach o znaczeniu strategicznym, 
takich jak inwestycje, nad 
przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność wytwórczą lub dostawczą, ani 
też do posiadania jakichkolwiek interesów 
lub wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub systemu przesyłowego. Przeciwnie, 
sprawowanie kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego powinno wykluczać 
możliwość posiadania jakichkolwiek 
interesów lub wykonywania jakichkolwiek 
praw względem przedsiębiorstwa 
dostarczającego energię elektryczną. 

naturalnych tendencji pionowo 
zintegrowanych spółek do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. 
Podział własności, który należy rozumieć 
jako wyznaczenie właściciela sieci na 
operatora sieci zachowującego 
niezależność od wszelkich przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem, 
jest zdaniem Komisji skutecznym i 
stabilnym sposobem na rozwiązanie 
nieuniknionego konfliktu interesów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. 
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału 
własności na poziomie przesyłania i 
określił go jako skuteczne narzędzie 
promowania inwestycji w infrastrukturę w 
niedyskryminujący sposób, 
sprawiedliwego dostępu do sieci dla 
nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. Ponieważ Wspólnota nie posiada 
uprawnień, aby zlecać wywłaszczenie 
przedsiębiorstw i środków produkcji, i jest 
zobowiązana do przestrzegania 
podstawowego prawa własności, państwa 
członkowskie powinny być jednak również 
uprawnione do stosowania mniej 
inwazyjnych i uciążliwych mechanizmów 
w celu rozwiązywania konfliktów 
interesów i zapewnienia inwestycji. 
Ponadto tylko takie alternatywy mogą 
zapewnić równe traktowanie 
przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, 
stanowiące jedną z zasad leżących u 
podstaw prawa wspólnotowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Mimo że rozdział własności można uznać za skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów 
interesów w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych, zwolennikom rozdziału własności nie 
udało się jak dotąd pokazać, że istniejące problemy dotyczące konkurencji na europejskich 
rynkach energii można rozwiązać jedynie poprzez rozdział własności operatorów systemu 
przesyłowego. Ponadto rozdział własności jest źródłem poważnych obaw w odniesieniu do 
kompetencji wspólnotowych, gwarancji własności zgodnie z prawem wspólnotowym itp.

Poprawka 105
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Skuteczny rozdział może 
zagwarantować jedynie zlikwidowanie 
naturalnych tendencji pionowo 
zintegrowanych spółek do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. 
Podział własności, który należy rozumieć 
jako wyznaczenie właściciela sieci na 
operatora sieci zachowującego 
niezależność od wszelkich przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem, 
jest bezspornie najskuteczniejszym i 
najbardziej stabilnym sposobem na 
rozwiązanie nieuniknionego konfliktu 
interesów oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału 
własności na poziomie przesyłania i 
określił go jako najskuteczniejsze 
narzędzie promowania inwestycji w 
infrastrukturę w niedyskryminujący 
sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci 
dla nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. Dlatego też państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do 
zagwarantować, że ta sama osoba lub te 

(7) Skuteczny rozdział może 
zagwarantować jedynie zlikwidowanie 
naturalnych tendencji pionowo 
zintegrowanych spółek do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. 
Podział własności, który należy rozumieć 
jako wyznaczenie właściciela sieci na 
operatora sieci zachowującego 
niezależność od wszelkich przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem, 
jest zdaniem Komisji skutecznym i 
stabilnym sposobem na rozwiązanie 
nieuniknionego konfliktu interesów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. 
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w
dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału 
własności na poziomie przesyłania i 
określił go jako najskuteczniejsze 
narzędzie promowania inwestycji w 
infrastrukturę w niedyskryminujący 
sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci 
dla nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku, państwa członkowskie powinny być 
jednak również uprawnione do 
stosowania mniej inwazyjnych 
mechanizmów w celu rozwiązywania 
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same osoby nie są uprawnione do 
sprawowania kontroli, włączając w to 
posiadanie prawa akcjonariuszy 
mniejszościowych do blokowania decyzji 
w kwestiach o znaczeniu strategicznym, 
takich jak inwestycje, nad 
przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność wytwórczą lub dostawczą, ani 
też do posiadania jakichkolwiek interesów 
lub wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub systemu przesyłowego. Przeciwnie, 
sprawowanie kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego powinno wykluczać 
możliwość posiadania jakichkolwiek 
interesów lub wykonywania jakichkolwiek 
praw względem przedsiębiorstwa 
dostarczającego energię elektryczną.

konfliktów interesów i zapewnienia 
inwestycji w szczególnych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że rozdział własności można uznać za skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów 
interesów w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych, zwolennikom rozdziału własności nie 
udało się jak dotąd pokazać, że istniejące problemy dotyczące konkurencji na europejskich 
rynkach energii można rozwiązać jedynie poprzez rozdział własności operatorów systemu 
przesyłowego.

Poprawka 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Skuteczny rozdział może 
zagwarantować jedynie zlikwidowanie 
naturalnych tendencji pionowo 
zintegrowanych spółek do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. 
Podział własności, który należy rozumieć 

(7) Skuteczny rozdział może 
zagwarantować zlikwidowanie naturalnych 
tendencji pionowo zintegrowanych spółek 
do stosowania dyskryminacji względem 
konkurentów w zakresie dostępu do sieci 
oraz inwestycji. Podział własności, który 
należy rozumieć jako wyznaczenie 
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jako wyznaczenie właściciela sieci na 
operatora sieci zachowującego 
niezależność od wszelkich przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem, 
jest bezspornie najskuteczniejszym i 
najbardziej stabilnym sposobem na 
rozwiązanie nieuniknionego konfliktu 
interesów oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału 
własności na poziomie przesyłania i 
określił go jako najskuteczniejsze 
narzędzie promowania inwestycji w 
infrastrukturę w niedyskryminujący 
sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci 
dla nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. Dlatego też państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do 
zagwarantować, że ta sama osoba lub te 
same osoby nie są uprawnione do 
sprawowania kontroli, włączając w to 
posiadanie prawa akcjonariuszy 
mniejszościowych do blokowania decyzji 
w kwestiach o znaczeniu strategicznym, 
takich jak inwestycje, nad 
przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność wytwórczą lub dostawczą, ani 
też do posiadania jakichkolwiek interesów 
lub wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub systemu przesyłowego. Przeciwnie, 
sprawowanie kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego powinno wykluczać 
możliwość posiadania jakichkolwiek 
interesów lub wykonywania jakichkolwiek 
praw względem przedsiębiorstwa 
dostarczającego energię elektryczną.

właściciela sieci na operatora sieci 
zachowującego niezależność od wszelkich 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem, jest jednym ze sposobów
na rozwiązanie nieuniknionego konfliktu 
interesów. Parlament Europejski w swojej 
rezolucji w sprawie perspektyw rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu, 
przyjętej w dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał 
do podziału własności na poziomie 
przesyłania i określił go jako 
najskuteczniejsze narzędzie promowania 
inwestycji w infrastrukturę w 
niedyskryminujący sposób, 
sprawiedliwego dostępu do sieci dla 
nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozdział własności jest jednym ze sposobów zaproponowanych przez Komisję, aby rozwiązać 
nieunikniony konflikt interesów w przedsiębiorstwach zintegrowanych pionowo. Nie jest to 
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jedyny sposób na osiągnięcie tego celu, dlatego musi pozostać jedną z możliwości 
określonych w dyrektywie. Brak jest wiarygodnych dowodów potwierdzających, że rozdział 
własności pozwala zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Dotychczas nie zostało to udowodnione 
w poważnej ocenie wpływu.

Poprawka 107
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Każdy wdrażany system powinien 
odznaczać się efektywnością w zakresie 
eliminowania wszelkich konfliktów 
interesów między wytwórcami energii i 
operatorami systemów przesyłowych, aby 
zapewnić konieczne inwestycje i 
zagwarantować dostęp nowych podmiotów 
w ramach przejrzystego i efektywnego 
systemu regulacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy wdrażany system musi być efektywny i przejrzysty, z drugiej strony musi zapewniać 
realizację koniecznych inwestycji.

Poprawka 108
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Z racji, iż w ramach podziału własności 
wymagana jest w niektórych przypadkach 
restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
państwom członkowskim powinno 
przydzielić się dodatkowy czas na 
dokonanie transpozycji tych przepisów 

(8) Z racji, iż w ramach podziału własności 
wymagana jest w niektórych przypadkach 
restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
państwom członkowskim, które 
zdecydowały się wprowadzić rozdział 
własności, powinno przydzielić się 
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ujętych w dyrektywie. Co więcej, ze 
względu na pionowe powiązania pomiędzy 
sektorami energii elektrycznej i gazu, 
przepisy dotyczące rozdziału powinny 
mieć zastosowanie do obu sektorów.

dodatkowy czas na dokonanie transpozycji 
tych przepisów ujętych w dyrektywie. Co 
więcej, ze względu na pionowe powiązania 
pomiędzy sektorami energii elektrycznej i 
gazu, przepisy dotyczące rozdziału 
powinny mieć zastosowanie do obu 
sektorów.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe brzmienie uwzględnia fakt, że rozdział własności stanowi jedynie jedną z opcji.

Poprawka 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Państwa członkowskie mogą 
stosować przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące faktycznego i skutecznego 
rozdziału systemów przesyłowych i 
operatorów systemów przesyłowych. Taki 
rozdział jest faktyczny, gdyż pozwala 
zapewnić niezależność operatorów 
systemów przesyłowych. Jest również 
skuteczny, gdyż zapewnia lepiej 
dostosowane ramy regulacyjne, aby 
zagwarantować uczciwą konkurencję, 
dostateczne inwestycje, dostęp dla nowych 
podmiotów i integrację rynków energii 
elektrycznej. Opiera się na filarze środków 
organizacyjnych i środków dotyczących 
zarządzania operatorami systemów 
przesyłowych oraz na filarze środków 
dotyczących inwestycji, przyłączenia 
systemu nowych zdolności produkcyjnych 
do sieci i integracji rynków w wyniku 
współpracy regionalnej. Odpowiada 
wymogom określonym przez Radę 
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Europejską na posiedzeniu w dniach 8 i 9 
marca 2007 r. w Brukseli.

Or. fr

Uzasadnienie

Faktyczny i skuteczny rozdział systemów przesyłowych i operatorów systemów przesyłowych 
pozwala zagwarantować niezależność operatorów systemów przesyłowych przy pomocy 
szeregu środków zgodnych z konstytucjami krajowymi oraz z zasadą proporcjonalności 
i swobodnego przepływu kapitału. W połączeniu ze środkami wspierającymi inwestycje 
i integrację rynków stanowi on globalną odpowiedź, jaką należy zaproponować w 
przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 110
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wprowadzenie operatorów systemu, 
którzy zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem, powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym spółkom 
utrzymanie własności aktywów sieci przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
oddzielenia interesów pod warunkiem, że 
niezależny operator systemu pełni 
wszystkie funkcje operatora sieci, oraz że 
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja 
oraz szeroko zakrojone regulacyjne 
mechanizmy kontroli.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział własności krajowych sieci przesyłowych jest jedynym sposobem na zapewnienie 
niezależności administracji krajowych sieci przesyłowych oraz zwiększenie przejrzystości. 
Umożliwi on również administratorom krajowych sieci przesyłowych osiągnięcie większej 
skuteczności w działaniach mających ułatwić rozwój rynku. W systemie opartym na 
niezależnych operatorach systemu ten sam podmiot posiada prawa własności do krajowych 
sieci przesyłowych i prowadzi działalność handlową. Chociaż działalność w zakresie 
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krajowego przesyłu jest ściśle regulowana, taka sytuacja prowadzi do powstania mnogości
przepisów.

Poprawka 111
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wprowadzenie operatorów systemu, 
którzy zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem, powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym spółkom 
utrzymanie własności aktywów sieci przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
oddzielenia interesów pod warunkiem, że 
niezależny operator systemu pełni 
wszystkie funkcje operatora sieci, oraz że 
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja 
oraz szeroko zakrojone regulacyjne 
mechanizmy kontroli.

(10) Wprowadzenie operatorów systemu, 
którzy zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem, powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym spółkom 
utrzymanie własności aktywów sieci przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
oddzielenia interesów pod warunkiem, że 
niezależny operator systemu pełni 
wszystkie funkcje operatora sieci lub, 
odpowiednio, wprowadzono faktyczny i 
skuteczny rozdział własności, oraz że 
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja 
oraz szeroko zakrojone regulacyjne 
mechanizmy kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

W tej części punktów preambuły należy podkreślić, że właściciele systemu przesyłowego, 
których nie objęto rozdziałem własności, powinni mieć wybór między niezależnym operatorem 
systemu a modelem faktycznego i skutecznego rozdziału własności (EEU).

Poprawka 112
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt preambuły 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wprowadzenie operatorów systemu, (10) Wprowadzenie operatorów systemu, 



PE404.393v01-00 22/118 AM\713546PL.doc

PL

którzy zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i
wytwarzaniem, powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym spółkom 
utrzymanie własności aktywów sieci przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
oddzielenia interesów pod warunkiem, że 
niezależny operator systemu pełni 
wszystkie funkcje operatora sieci, oraz że
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja 
oraz szeroko zakrojone regulacyjne 
mechanizmy kontroli.

którzy zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem, powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym spółkom 
utrzymanie własności aktywów sieci przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
oddzielenia interesów pod warunkiem, że 
niezależny operator systemu pełni 
wszystkie funkcje operatora sieci lub, 
odpowiednio, wprowadzono faktyczny i 
skuteczny rozdział własności, oraz że 
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja 
oraz szeroko zakrojone regulacyjne 
mechanizmy kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

W tej części punktów preambuły należy podkreślić, że właściciele systemu przesyłowego, 
których nie objęto rozdziałem własności, powinni mieć wybór między niezależnym operatorem 
systemu a modelem faktycznego i skutecznego rozdziału własności (EEU).

Poprawka 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Jeżeli spełnione zostaną przepisy 
dotyczące faktycznego i skutecznego 
rozdziału prawnego, przedsiębiorstwo 
zarządzające siecią pełni wszystkie 
funkcje operatora sieci oraz wdrożona 
zostanie szczegółowa regulacja i szeroko
zakrojone regulacyjne mechanizmy 
kontroli, przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo mogą pozostać właścicielami 
swoich aktywów sieciowych przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
oddzielenia interesów.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nawiązuje do zmienionego art. 8 ust. 1.

Poprawka 114
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem. Pełna 
skuteczność rozwiązania opierającego się 
na niezależnych operatorach systemu 
musi być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Rozdział własności krajowych sieci przesyłowych jest jedynym sposobem na zapewnienie 
niezależności administracji krajowych sieci przesyłowych oraz zwiększenie przejrzystości. 
Umożliwi on administratorom krajowych sieci przesyłowych osiągnięcie większej 
skuteczności w działaniach mających ułatwić rozwój rynku. W systemie opartym na 
niezależnych operatorach systemu ten sam podmiot posiada prawa własności do krajowych 
sieci przesyłowych i prowadzi działalność handlową. Chociaż działalność w zakresie 
krajowego przesyłu jest ściśle regulowana, taka sytuacja prowadzi do powstania mnogości
przepisów.

Poprawka 115
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem. Pełna 
skuteczność rozwiązania opierającego się 
na niezależnych operatorach systemu 
musi być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
różnymi opcjami.
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Or. de

Poprawka 116
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem. Pełna 
skuteczność rozwiązania opierającego się 
na niezależnych operatorach systemu 
musi być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
różnymi opcjami.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny decydować, w jaki sposób 
osiągnąć cele przedstawione we wnioskach.
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Poprawka 117
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem. Pełna 
skuteczność rozwiązania opierającego się 
na niezależnych operatorach systemu 
musi być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
trzema opcjami: rozdziałem własności, 
ustanowieniem niezależnego operatora 
systemu oraz faktycznym i skutecznym 
rozdziałem.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dokonania wyboru pomiędzy trzema opcjami 
rozdziału w odniesieniu do sieci przesyłowych: rozdziałem własności, modelem niezależnego 
operatora systemu oraz faktycznym i skutecznym rozdziałem. Wszystkie trzy opcje są 
jednakowo odpowiednie, aby zagwarantować niedyskryminacyjny dostęp do systemu, 
rozwiązywać konflikty interesów w przedsiębiorstwach zintegrowanych oraz zachęcać do 
inwestowania w sieć.
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Poprawka 118
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa lub gdy 
państwo członkowskie uważa to za 
właściwe w celu zapewnienia warunków 
efektywnego funkcjonowania 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej lub 
utworzenia ponadnarodowego operatora 
systemu przesyłowego, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
rozdziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić równą pozycję obu opcji rozdziału własności i niezależnego operatora 
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systemu. Z chwilą wejścia w życie dyrektywy państwa członkowskie powinny mieć prawo 
dokonania wyboru pomiędzy tymi opcjami niezależnie od struktury rynku na ich terytorium w 
danym momencie.

Poprawka 119
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
rozdziałem własności, albo ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy zachowują 
niezależność od przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem,
albo też faktycznym i skutecznym 
rozdziałem, który zapewnia skuteczne 
rozdzielenie operatorów systemów 
przesyłowych bez naruszania prawa 
własności sieci i konieczności sprzedaży 
systemu przesyłowego bądź produkcji 
energii. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych zasad 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych spółek, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wprowadzenia podziału własności w 
drodze bezpośredniego zbycia lub poprzez 
rozdział akcji zintegrowanej spółki na 
akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza faktyczny i skuteczny rozdział jako rozwiązanie alternatywne 
dla rozdziału własności i niezależnych operatorów systemu.

Poprawka 120
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z
dostawami i wytwarzaniem. Pełna 
skuteczność rozwiązania opierającego się 
na niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
trzema opcjami: rozdziałem własności, 
ustanowieniem niezależnego operatora 
systemu oraz faktycznym i skutecznym 
rozdziałem. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu oraz faktycznym i 
skutecznym rozdziale musi być 
zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

Or. en

Uzasadnienie

W tej części punktów preambuły należy podkreślić, że właściciele systemu przesyłowego, 
których nie objęto rozdziałem własności, powinni mieć wybór między niezależnym operatorem 
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systemu a modelem faktycznego i skutecznego rozdziału własności (EEU).

Poprawka 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
rozdziałem własności, faktycznym i 
skutecznym rozdziałem systemów 
przesyłowych i operatorów systemów 
przesyłowych, a ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy zachowują 
niezależność od przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i wytwarzaniem. 
Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych zasad 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych spółek, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wprowadzenia podziału własności w 
drodze bezpośredniego zbycia lub poprzez 
rozdział akcji zintegrowanej spółki na 
akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

Or. fr
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować niezależność operatorów systemów przesyłowych, państwa członkowskie 
muszą dopilnować, aby przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo stosowały przepisy 
o rozdziale własności, faktycznym i skutecznym rozdziale lub niezależnych użytkownikach 
sieci. Te trzy opcje są równoważne i jako takie zostały uwzględnione w przedmiotowym 
wniosku dotyczącym dyrektywy.

Poprawka 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
podziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
rozdziałem własności a, na zasadzie 
odstępstwa, ustanowieniem operatorów 
systemu, którzy zachowują niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
wytwarzaniem, a faktycznym i skutecznym 
rozdziałem prawnym operatorów 
systemów przesyłowych. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych zasad uzupełniających. Aby 
w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
spółek, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wprowadzenia podziału 
własności w drodze bezpośredniego zbycia 
lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej 
spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i wytwarzaniem pod 
warunkiem, że spełnione zostaną wymogi 
wynikające z podziału własności.
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Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie niezależnych operatorów sieci powinno być równie ważną opcją. Ponadto 
poprawka nawiązuje do zmienionego art. 8 ust. 1.

Poprawka 123
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu zwiększenia konkurencji na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej 
należy umożliwić odbiorcom wybór 
dostawców, jak również podpisywanie 
umów na dostawę energii elektrycznej z 
kilkoma dostawcami.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie odbiorcom możliwości korzystania z usług kilku dostawców przyczyni się 
do swobodnego przepływu energii elektrycznej i konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka 124
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy również przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
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żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną. Pod 
warunkiem, że państwo członkowskie jest 
w stanie dowieść, że ten wymóg jest 
respektowany, dwa odrębne organy 
publiczne będą mogły kontrolować 
zarówno działalność wytwórczą i 
dostawczą, jak i działalność przesyłową.

żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną.

Or. de

Uzasadnienie

Nierówne traktowanie publicznych i prywatnych właścicieli systemów przesyłowych stanowi 
dyskryminację, ponieważ problem wpływu politycznego nie został rozwiązany przez 
poszczególne państwa członkowskie. Różne przepisy dotyczące rozdziału przedsiębiorstw 
prywatnych i państwowych są sprzeczne z wcześniejszymi zamierzeniami dotyczącymi 
liberalizacji i naruszają zasadę równości. W ramach przepisów dotyczących prawa spółek 
możliwe jest zapewnienie niedyskryminującego dostępu do sieci również w odniesieniu do 
przedsiębiorstw prywatnych.

Poprawka 125
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną. Pod 
warunkiem, że państwo członkowskie jest 
w stanie dowieść, że ten wymóg jest 

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną.
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respektowany, dwa odrębne organy 
publiczne będą mogły kontrolować 
zarówno działalność wytwórczą i 
dostawczą, jak i działalność przesyłową.

Or. de

Uzasadnienie

Nierówne traktowanie przedsiębiorstw publicznych i prywatnych stanowi dyskryminację i jest 
nieuzasadnione.

Poprawka 126
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt preambuły 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną. Pod 
warunkiem, że państwo członkowskie jest 
w stanie dowieść, że ten wymóg jest 
respektowany, dwa odrębne organy 
publiczne będą mogły kontrolować 
zarówno działalność wytwórczą i 
dostawczą, jak i działalność przesyłową.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną.

Or. en

Uzasadnienie

Nierówne traktowanie publicznych i prywatnych właścicieli systemu przesyłowego miałoby 
charakter dyskryminacyjny. Punkty preambuły wniosku Komisji zawierają rozróżnienie 
pomiędzy systemami będącymi własnością państwową i prywatną. Problem jednoczesnego 
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wywierania przez państwa członkowskie wpływu politycznego zarówno na konkurencyjną, jak 
i na regulowaną część sektora energetycznego pozostaje zatem nierozstrzygnięty.

Poprawka 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną. Pod 
warunkiem, że państwo członkowskie jest 
w stanie dowieść, że ten wymóg jest 
respektowany, dwa odrębne organy 
publiczne będą mogły kontrolować 
zarówno działalność wytwórczą i 
dostawczą, jak i działalność przesyłową.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną.

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienia art. 295 traktatu WE nie przesądzają o kwestiach struktury własności 
w państwach członkowskich. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w tym przepisie wyraża się zasada neutralności traktatu WE wobec struktury 
własności w państwach członkowskich. Przepis ten należy rozpatrywać w kontekście 
zróżnicowanego znaczenia procesu nacjonalizacji oraz przedsiębiorstw państwowych w 
poszczególnych państwach członkowskich. W procesie tworzenia EWG miał on zapobiec 
ograniczaniu przez Wspólnotę uprawnień decyzyjnych państw członkowskich w zakresie 
gospodarki państwowej.
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Poprawka 128
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną. Pod 
warunkiem, że państwo członkowskie jest 
w stanie dowieść, że ten wymóg jest 
respektowany, dwa odrębne organy 
publiczne będą mogły kontrolować 
zarówno działalność wytwórczą i 
dostawczą, jak i działalność przesyłową.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego podziału 
należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Aby cel ten 
mógł zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie, na skład, głosowanie lub decyzje 
organów zarówno operatorów systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstw 
dostarczających energię elektryczną. Pod 
warunkiem, że państwo członkowskie jest 
w stanie dowieść, że ten wymóg jest 
respektowany, dwa odrębne organy 
publiczne będą mogły kontrolować 
zarówno działalność wytwórczą i 
dostawczą, jak i działalność przesyłową. W 
przypadku gdy zintegrowanie pionowe jest 
utrzymywane przez państwo członkowskie 
kontrolujące zarówno operatora systemu 
przesyłowego, jak i przedsiębiorstwa 
realizujące funkcje wytwarzania lub 
dostarczania, wymóg faktycznego 
rozdziału prawnego powinien pozostać 
obowiązkowy dla takich podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Bezwzględnie konieczne jest, aby przedsiębiorstwa należące do państwa i przedsiębiorstwa 
prywatne były traktowane jednakowo.
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Poprawka 129
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
wytwórczej w jakimkolwiek państwie 
członkowskim przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa powiązane. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne.

(13) Oddzielenie działalności związanej z 
eksploatacją sieci od działalności 
dostawczej powinno obowiązywać na 
całym obszarze Wspólnoty tak, aby 
zapobiec prowadzeniu jakiejkolwiek 
działalności dostawczej lub wytwórczej w 
jakimkolwiek państwie członkowskim 
przez jakiegokolwiek operatora sieci we 
Wspólnocie lub jego przedsiębiorstwa 
powiązane. Powinno stosować się to w 
równym stopniu do przedsiębiorstw z UE i 
spoza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący procedury certyfikacji dla operatorów systemów przesyłowych, 
których objęto rozdziałem własności, i niezależnych operatorów systemu jest zbyt uciążliwy i 
biurokratyczny. Należyte wykonanie zasad rozdziału własności można zagwarantować 
również poprzez stałe monitorowanie i nadzór OSP przez organy regulacyjne.
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Poprawka 130
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
wytwórczej w jakimkolwiek państwie 
członkowskim przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa powiązane. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne.

(13) Oddzielenie działalności związanej z 
eksploatacją sieci od działalności 
dostawczej powinno obowiązywać na 
całym obszarze Wspólnoty tak, aby 
zapobiec prowadzeniu jakiejkolwiek 
działalności dostawczej lub wytwórczej w 
jakimkolwiek państwie członkowskim 
przez jakiegokolwiek operatora sieci we 
Wspólnocie lub jego przedsiębiorstwa 
powiązane. Powinno stosować się to w 
równym stopniu do przedsiębiorstw z UE i 
spoza UE. Aby zapewnić konsekwentne 
stosowanie na całym obszarze Wspólnoty 
oraz przestrzeganie międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Komisja powinna 
mieć prawo do dokonywania przeglądu 
decyzji w sprawie certyfikacji podjętych 
przez organy regulacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

W tej części punktów preambuły należy podkreślić, że właściciele systemu przesyłowego, 
których nie objęto rozdziałem własności, powinni mieć możliwość dokonania wyboru między 
niezależnym operatorem systemu a modelem faktycznego i skutecznego rozdziału.
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Poprawka 131
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
wytwórczej w jakimkolwiek państwie 
członkowskim przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa powiązane. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji 
w sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne

(13) Oddzielenie działalności związanej z 
eksploatacją sieci od działalności 
dostawczej powinno obowiązywać na 
całym obszarze Wspólnoty. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Agencja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji 
w sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne.

Or. lt
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Poprawka 132
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ochrona dostaw energii jest 
zasadniczym elementem bezpieczeństwa 
publicznego, a zatem jest ściśle powiązana 
z efektywnym funkcjonowaniem rynku 
energii elektrycznej w UE. Energia 
elektryczna może być dostarczana 
obywatelom UE wyłącznie za 
pośrednictwem sieci. Funkcjonujące rynki 
energii elektrycznej, a w szczególności 
sieci oraz inne aktywa powiązane z 
dostawami energii elektrycznej, są 
niezbędne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa publicznego, 
konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Bez 
uszczerbku dla międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu energii 
elektrycznej ma dla niej ogromne 
znaczenie, w związku z czym niezbędne są 
dodatkowe zabezpieczenia dotyczące 
wpływu krajów trzecich w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku i 
bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty 
oraz dla dobrostanu jej obywateli. Środki 
takie są również niezbędne dla 
zapewnienia zgodności z zasadami 
skutecznego rozdziału.

(14) Ochrona dostaw energii jest 
zasadniczym elementem bezpieczeństwa 
publicznego, a zatem jest ściśle powiązana 
z efektywnym funkcjonowaniem rynku 
energii elektrycznej w UE. Energia 
elektryczna może być dostarczana 
obywatelom UE wyłącznie za 
pośrednictwem sieci. Funkcjonujące rynki 
energii elektrycznej, a w szczególności 
sieci oraz inne aktywa powiązane z 
dostawami energii elektrycznej, są 
niezbędne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa publicznego, 
konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Skutki 
wynikające z niewłaściwych połączeń 
ujawniają się dopiero w znacznie 
późniejszym terminie. Bez uszczerbku dla 
swoich międzynarodowych zobowiązań, 
Wspólnota jest zdania, że sektor przesyłu 
energii elektrycznej ma dla niej ogromne 
znaczenie.

Or. de
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Poprawka 133
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ochrona dostaw energii jest 
zasadniczym elementem bezpieczeństwa 
publicznego, a zatem jest ściśle powiązana 
z efektywnym funkcjonowaniem rynku 
energii elektrycznej w UE. Energia 
elektryczna może być dostarczana 
obywatelom UE wyłącznie za 
pośrednictwem sieci. Funkcjonujące rynki 
energii elektrycznej, a w szczególności 
sieci oraz inne aktywa powiązane z 
dostawami energii elektrycznej, są 
niezbędne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa publicznego, 
konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Bez 
uszczerbku dla międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu energii 
elektrycznej ma dla niej ogromne 
znaczenie, w związku z czym niezbędne są 
dodatkowe zabezpieczenia dotyczące 
wpływu krajów trzecich w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku i 
bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty 
oraz dla dobrostanu jej obywateli. Środki 
takie są również niezbędne dla 
zapewnienia zgodności z zasadami 
skutecznego rozdziału.

(14) Ochrona dostaw energii jest 
zasadniczym elementem bezpieczeństwa 
publicznego, a zatem jest ściśle powiązana 
z efektywnym funkcjonowaniem rynku 
energii elektrycznej w UE i likwidacją jego 
izolacji pod względem geograficznym. 
Energia elektryczna może być dostarczana 
obywatelom UE wyłącznie za 
pośrednictwem sieci. Funkcjonujące rynki 
energii elektrycznej, a w szczególności 
sieci oraz inne aktywa powiązane z 
dostawami energii elektrycznej, są 
niezbędne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa publicznego, 
konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Bez 
uszczerbku dla międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu energii 
elektrycznej ma dla niej ogromne 
znaczenie, w związku z czym niezbędne są 
dodatkowe zabezpieczenia dotyczące 
wpływu krajów trzecich w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku i 
bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty 
oraz dla dobrostanu jej obywateli. Środki 
takie są również niezbędne dla 
zapewnienia zgodności z zasadami 
skutecznego rozdziału.

Or. lt



PE404.393v01-00 42/118 AM\713546PL.doc

PL

Poprawka 134
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niedyskryminacyjny dostęp do sieci 
dystrybucyjnej decyduje o dostępie 
dostawcy do odbiorców na poziomie 
detalicznym. Możliwości stosowania 
dyskryminacji w zakresie dostępu osób 
trzecich oraz inwestycji są jednak mniejsze 
na poziomie dystrybucyjnym niż na
poziomie przesyłania, gdyż na poziomie 
dystrybucyjnym ograniczenia przesyłowe i 
wpływ przedsiębiorstw związanych z 
wytwarzaniem są zazwyczaj mniej istotne 
niż na poziomie przesyłania. Co więcej, 
funkcjonalny rozdział operatorów systemu 
dystrybucyjnego stał się obowiązkowy 
dopiero od dnia 1 lipca 2007 r., zgodnie z 
dyrektywą 2003/54, zaś jego wpływ na 
rynek wewnętrzny w dalszym ciągu 
wymaga dokonania oceny. Obowiązujące 
obecnie zasady prawnego i funkcjonalnego 
rozdziału mogą doprowadzić do 
skutecznego rozdziału pod warunkiem, że 
będą wyraźniej określone, właściwie 
realizowane i ściśle monitorowane. Mając 
na względzie stworzenie jednakowych 
warunków konkurencji na poziomie 
detalicznym, należy monitorować 
działalność operatorów systemu 
dystrybucyjnego, aby zapobiec 
wykorzystywaniu przez nich swojej 
integracji pionowej w zakresie 
konkurencyjności, zwłaszcza w stosunku 
do niewielkich krajowych i zagranicznych 
odbiorców.

(15) Niedyskryminacyjny dostęp do sieci 
dystrybucyjnej decyduje o dostępie 
dostawcy do odbiorców na poziomie 
detalicznym. Możliwości stosowania 
dyskryminacji w zakresie dostępu osób 
trzecich oraz inwestycji są jednak mniejsze 
na poziomie dystrybucyjnym niż na 
poziomie przesyłania, gdyż na poziomie 
dystrybucyjnym ograniczenia przesyłowe i 
wpływ przedsiębiorstw związanych z 
wytwarzaniem są zazwyczaj mniej istotne 
niż na poziomie przesyłania. Z tego 
względu systemy dystrybucyjne należy 
jednoznacznie wyłączyć z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Co 
więcej, funkcjonalny rozdział operatorów 
systemu dystrybucyjnego stał się 
obowiązkowy dopiero od dnia 1 lipca 
2007 r., zgodnie z dyrektywą 2003/54, zaś 
jego wpływ na rynek wewnętrzny w 
dalszym ciągu wymaga dokonania oceny. 
Obowiązujące obecnie zasady prawnego i 
funkcjonalnego rozdziału mogą 
doprowadzić do skutecznego rozdziału pod 
warunkiem, że będą wyraźniej określone, 
właściwie realizowane i ściśle 
monitorowane. Mając na względzie 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji na poziomie detalicznym, 
należy monitorować działalność 
operatorów systemu dystrybucyjnego, aby 
zapobiec wykorzystywaniu przez nich 
swojej integracji pionowej w zakresie 
konkurencyjności, zwłaszcza w stosunku 
do niewielkich krajowych i zagranicznych 
odbiorców.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy jednoznacznie określić, że poziom dystrybucyjny jest wyłączony z zakresu stosowania 
trzeciego pakietu wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 135
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego muszą mieć możliwość 
podejmowania decyzji odnośnie do 
wszelkich istotnych kwestii regulacyjnych, 
o ile rynek wewnętrzny ma funkcjonować 
w sposób poprawny, jak również muszą 
być w pełni niezależne od wszelkich 
innych interesów publicznych bądź 
prywatnych.

(17) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego muszą mieć możliwość 
podejmowania decyzji odnośnie do 
wszelkich istotnych kwestii regulacyjnych, 
o ile rynek wewnętrzny ma funkcjonować 
w sposób poprawny, jak również muszą 
być w pełni niezależne od wszelkich 
organów lub przedsiębiorstw publicznych 
bądź prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne sektora energetycznego powinny kierować się interesem publicznym.

Poprawka 136
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny posiadać 
uprawnienia do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw 
energii elektrycznej oraz do nakładania 
skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 

(18) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny posiadać 
uprawnienia do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw 
energii elektrycznej oraz do nakładania 
skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 
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przedsiębiorstwa energetyczne, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań. 
Niezbędne jest również przyznanie im 
uprawnień do podejmowania decyzji, 
niezależnie od stosowania reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków promujących 
skuteczną konkurencję, niezbędną dla 
właściwego funkcjonowania rynku, jak 
również do zapewnienia wysokich 
standardów usług powszechnych i 
użyteczności publicznej zgodnie z 
otwarciem rynku, ochrony słabych 
odbiorców, a także zapewnienia, że środki 
na rzecz ochrony odbiorców są w pełni 
skuteczne. Przepisy te powinny 
pozostawać bez uszczerbku zarówno dla 
uprawnień Komisji w zakresie stosowania 
reguł konkurencji, włącznie z badaniem 
połączeń przedsiębiorstw o wymiarze 
wspólnotowym, jak i dla zasad 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału.

przedsiębiorstwa energetyczne, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań. 
Niezbędne jest również przyznanie im 
uprawnień do podejmowania decyzji, 
niezależnie od stosowania reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków zapewniających 
korzyści dla odbiorców poprzez 
promowanie skutecznej konkurencji, 
niezbędnej dla właściwego 
funkcjonowania rynku, jak również do 
zapewnienia wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej 
zgodnie z otwarciem rynku, ochrony 
słabych odbiorców, a także zapewnienia, 
że środki na rzecz ochrony odbiorców są w 
pełni skuteczne. Przepisy te powinny 
pozostawać bez uszczerbku zarówno dla 
uprawnień Komisji w zakresie stosowania 
reguł konkurencji, włącznie z badaniem 
połączeń przedsiębiorstw o wymiarze 
wspólnotowym, jak i dla zasad 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie skutecznej konkurencji nie może być celem samo w sobie, ale powinno być 
zorientowane na interesy odbiorców, jeżeli chodzi o większy wybór, niższe ceny i wyższą 
jakość usług.

Poprawka 137
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wewnętrzny rynek energii 
elektrycznej ponosi konsekwencje braku 
płynności i przejrzystości, który 
przeszkadza skutecznej alokacji zasobów, 

(19) Wewnętrzny rynek energii 
elektrycznej ponosi konsekwencje braku 
płynności i przejrzystości, który 
przeszkadza skutecznej alokacji zasobów, 
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zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz 
wejściu nowych podmiotów na rynek. 
Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
rynku, jego płynności oraz liczby 
uczestników rynku, dlatego też należy 
zwiększyć nadzór regulacyjny nad
przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność związaną z dostarczaniem 
energii elektrycznej. Wymogi takie nie 
powinny naruszać, lecz być zgodne z 
obecnie obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym w sprawie rynków 
finansowych. Niezbędna jest współpraca 
pomiędzy organami regulacji energetyki i 
organami nadzoru rynków finansowych, 
tak aby umożliwiły sobie one nawzajem 
przegląd rynków, których to dotyczy.

zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz 
wejściu nowych podmiotów na rynek. 
Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
rynku, jego płynności oraz liczby 
uczestników rynku.

Or. de

Poprawka 138
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wewnętrzny rynek energii 
elektrycznej ponosi konsekwencje braku 
płynności i przejrzystości, który 
przeszkadza skutecznej alokacji zasobów, 
zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz 
wejściu nowych podmiotów na rynek. 
Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
rynku, jego płynności oraz liczby 
uczestników rynku, dlatego też należy 
zwiększyć nadzór regulacyjny nad 
przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność związaną z dostarczaniem 
energii elektrycznej. Wymogi takie nie 
powinny naruszać, lecz być zgodne z 
obecnie obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym w sprawie rynków
finansowych. Niezbędna jest współpraca 
pomiędzy organami regulacji energetyki i 

(19) Wewnętrzny rynek energii 
elektrycznej ponosi konsekwencje braku 
płynności i przejrzystości, który 
przeszkadza skutecznej alokacji zasobów, 
zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz 
wejściu nowych podmiotów na rynek. 
Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
rynku, jego płynności oraz liczby 
uczestników rynku.
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organami nadzoru rynków finansowych, 
tak aby umożliwiły sobie one nawzajem 
przegląd rynków, których to dotyczy.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy mylić zakresów kompetencji organów nadzoru rynków finansowych oraz organów 
regulacji energetyki.

Poprawka 139
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Przed przyjęciem przez Komisję 
wytycznych określających dalsze 
wymagania w zakresie prowadzenia 
rejestrów, Agencja ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki i Komitet 
Europejskich Regulatorów Rynku 
Papierów Wartościowych (CESR) powinny 
współpracować w celu przeprowadzenia 
dochodzenia oraz udzielenia Komisji 
porad w sprawie treści wytycznych. 
Agencja i Komitet powinny również 
współpracować w celu przeprowadzenia 
kolejnego dochodzenia i udzielenia porad 
co do kwestii, czy transakcje w ramach 
umów na dostawy energii elektrycznej i 
derywatów elektroenergetycznych 
powinny podlegać wymogom w zakresie 
zachowania przejrzystości przed i/lub po 
zawarciu transakcji, a jeżeli tak, jaka 
powinna być treść tych wymogów.

(20) Przed przyjęciem przez Komisję 
wytycznych określających dalsze 
wymagania w zakresie prowadzenia 
rejestrów, Agencja ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki i Komitet 
Europejskich Regulatorów Rynku 
Papierów Wartościowych (CESR) powinny 
współpracować w celu sprawdzenia oraz 
udzielenia Komisji porad w sprawie treści 
wytycznych. Agencja i Komitet powinny 
również współpracować w celu 
przeprowadzenia kolejnego dochodzenia i 
udzielenia porad co do kwestii, czy 
transakcje w ramach umów na dostawy 
energii elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych powinny podlegać 
wymogom w zakresie zachowania 
przejrzystości przed i/lub po zawarciu 
transakcji (a w razie konieczności, 
wymogom publikowania w odniesieniu do 
zatrzymywanych danych), a jeżeli tak, jaka 
powinna być treść tych wymogów.

Or. de
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Uzasadnienie

Ze względu na poufność danych i ich znaczenie gospodarcze konieczne jest wprowadzenie 
wyraźnego rozgraniczenia między zatrzymywaniem a publikowaniem danych.

Poprawka 140
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aby uniemożliwić podmiotom 
posiadającym pozycję dominującą
ograniczanie otwarcia rynku, ważne jest, 
aby umożliwić rozwój nowych modeli 
biznesowych, na przykład zapewnić 
możliwość zawierania umów jednocześnie 
z kilkoma dostawcami.

Or. en

Poprawka 141
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wymogi usługi publicznej oraz 
związane z nimi wspólne minimalne 
standardy muszą być w dalszym ciągu 
umacniane w celu zapewnienia, że 
wszyscy odbiorcy mogą odnieść korzyści 
wynikające z konkurencji. Kluczowym 
aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp 
do danych na temat zużycia, dlatego też 
odbiorcy muszą być w posiadaniu 
dotyczących ich danych, tak by mogli 
zwracać się do konkurentów o składanie 
ofert w oparciu o te dane. Odbiorcy 
powinni również posiadać prawo do 
odpowiedniej informacji o własnym 

(21) Wymogi usługi publicznej oraz 
związane z nimi wspólne minimalne 
standardy muszą być w dalszym ciągu 
umacniane w celu zapewnienia, że 
wszyscy odbiorcy, w szczególności słabi,
mogą odnieść korzyści wynikające z 
konkurencji. Wymogi usługi publicznej 
można interpretować na szczeblu 
krajowym, z uwzględnieniem krajowych 
okoliczności, jednocześnie jednak państwa 
członkowskie muszą przestrzegać 
przepisów wspólnotowych i wspólnych 
minimalnych standardów. Obywatele UE, 
w szczególności gospodarstwa domowe, 
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zużyciu energii. Regularnie przekazywane 
informacje na temat kosztów energii będą 
zachęcać do oszczędności energii, gdyż 
dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie 
informacje zwrotne dotyczące skutków 
inwestycji w energooszczędne rozwiązania 
oraz skutków zmiany ich postępowania. 

oraz przemysł UE, w szczególności małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), powinni 
posiadać gwarancje usługi publicznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
bezpieczeństwa dostaw i uzasadnionych 
taryf.  Kluczowym aspektem dostaw dla 
odbiorców jest dostęp do danych na temat 
zużycia, dlatego też odbiorcy muszą być w 
posiadaniu dotyczących ich danych, tak by 
mogli zwracać się do konkurentów o 
składanie ofert w oparciu o te dane. 
Odbiorcy powinni również posiadać prawo 
do odpowiedniej informacji o własnym 
zużyciu energii. Regularnie przekazywane 
informacje na temat kosztów energii oparte 
o wspólne kryteria będą zachęcać do 
oszczędności energii, gdyż dzięki nim 
odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje 
zwrotne dotyczące skutków inwestycji w 
energooszczędne rozwiązania oraz 
skutków zmiany ich postępowania.

Or. en

Poprawka 142
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Ubóstwo energetyczne stanowi coraz 
większy problem w Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
tworzyć krajowe plany działania, aby 
zmierzyć się z problemem ubóstwa 
energetycznego i zapewnić niezbędne 
dostawy energii słabym odbiorcom. W tym 
celu potrzebne jest zintegrowane 
podejście, a środki powinny obejmować 
polityki socjalne i taryfowe oraz 
podnoszenie wydajności energetycznej w 
budynkach. Niniejsza dyrektywa powinna 
co najmniej dopuszczać krajowe polityki 
dotyczące pozytywnej dyskryminacji 
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słabych odbiorców w odniesieniu do 
modeli cenowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem w Unii Europejskiej, 
w przedmiotowym wniosku należy zająć się tą kwestią i zadbać o przystępne ceny energii dla 
wszystkich Europejczyków.

Poprawka 143
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Ubóstwo energetyczne stanowi coraz 
większy problem w Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
tworzyć krajowe plany działania, aby 
zmierzyć się z problemem ubóstwa 
energetycznego i zapewnić słabym 
odbiorcom przystępne rachunki za energię 
elektryczną . Środki powinny obejmować 
kompleksowe i szeroko zakrojone środki w 
zakresie wydajności energetycznej 
ukierunkowane na słabe gospodarstwa 
domowe, aby wydobyć je z ubóstwa 
energetycznego.

Or. en
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Poprawka 144
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Należy zagwarantować i jeszcze 
zwiększyć dotychczasowe prawa 
odbiorców poprzez zwiększoną 
konkurencję, lepszy dostęp do sieci i 
zapewnienie odbiorcom większego 
wyboru. Ceny rynkowe powinny stwarzać 
właściwe zachęty do rozwoju sieci i 
inwestowania w nowe technologie 
wytwarzania energii elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Lepszy dostęp do rynku i zwiększona konkurencja w oczywisty sposób doprowadzą do 
zwiększenia wyboru i zapewnienia odbiorcom lepszej jakości.

Poprawka 145
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Promowanie uczciwej konkurencji i 
łatwego dostępu dla różnych dostawców 
oraz przyznawanie zdolności nowym 
technologiom wytwarzania energii 
elektrycznej powinno być dla państw 
członkowskich kwestią najwyższej wagi, 
aby odbiorcy mogli w pełni wykorzystać 
możliwości wynikające z istnienia 
zliberalizowanego wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej. Jednocześnie 
państwa członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za opracowywanie 
krajowych planów działania i polityki
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socjalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka socjalna powinna leżeć w gestii państw członkowskich.

Poprawka 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia większej integracji rynków 
krajowych, a także wspierać współpracę 
operatorów sieci na szczeblu europejskim i 
regionalnym.

(22) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia większej integracji rynków 
krajowych, a także wspierać współpracę 
operatorów sieci na szczeblu europejskim i 
krajowym. Inicjatywy dotyczące integracji 
regionalnej są istotnym etapem pośrednim 
w osiągnięciu europejskiej integracji 
rynków energii, która pozostaje celem 
końcowym. Szczebel regionalny pozwala 
przyspieszyć proces integracji, dając 
możliwość współpracy nad 
rozwiązywaniem konkretnych problemów 
różnym zainteresowanym podmiotom, w 
szczególności państwom członkowskim, 
krajowym organom regulacyjnym i 
operatorom systemów przesyłowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Inicjatywy regionalne są istotnym i konstruktywnym etapem pośrednim pozwalającym 
udoskonalić funkcjonowanie rynku wewnętrznego na szczeblu europejskim. Ponieważ 
umożliwiają operatorom systemów przesyłowych i krajowym organom regulacyjnym 
harmonizację dostępu i zasad dotyczących równoważenia w danym regionie, a nawet 
tworzenie regionalnych struktur przesyłowych, inicjatywy te pozwalają skuteczniej 



PE404.393v01-00 52/118 AM\713546PL.doc

PL

wykorzystywać sieć i ułatwiać transgraniczny handel i inwestycje.

Poprawka 147
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
państwa członkowskie powinny dążyć do
osiągnięcia większej integracji rynków 
krajowych, a także wspierać współpracę 
operatorów sieci na szczeblu europejskim i 
regionalnym.

(22) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
regionalne rynki energetyczne mogą 
stanowić pierwszy krok w tym kierunku.
Państwa członkowskie powinny zatem
dążyć – na szczeblu europejskim, ale także 
w miarę możliwości na szczeblu 
regionalnym – do osiągnięcia większej 
integracji rynków krajowych, a także 
wspierać współpracę operatorów sieci.

Or. en

Poprawka 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Istnieje możliwość wyznaczania 
koordynatorów regionalnych w celu 
ułatwienia dialogu między wszystkim 
zainteresowanymi stronami, organami 
krajowymi, operatorami systemów 
przesyłowych, użytkownikami, giełdami 
energii i innymi podmiotami na rynku. 
Ich udział może być szczególnie korzystne 
dla planowania inwestycji 
transgranicznych. Będą oni przedkładać 
Komisji i państwom członkowskim roczne 
sprawozdania w sprawie osiągniętych 
postępów i napotkanych trudności.
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Or. fr

Uzasadnienie

Wyznaczenie koordynatorów regionalnych ułatwi wdrażanie inicjatyw regionalnych 
i współpracę między wszystkim uczestnikami rynku. Ustanowienie tej funkcji umożliwi 
również lepsze monitorowanie inicjatyw regionalnych, w szczególności poprzez 
przedstawianie Komisji i państwom członkowskim sprawozdań w sprawie osiągnięć 
i trudności napotkanych przez różne podmioty. Funkcja koordynatorów wpisuje się w surowe 
wymogi dotyczące przejrzystości, dialogu i dobrego zarządzania.

Poprawka 149
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Aby zapewnić wspólne zasady 
prawdziwie europejskiego rynku
wewnętrznego, głównymi celami niniejszej 
dyrektywy powinien być rozwój wspólnej 
sieci i szerokich dostaw energii dostępnej 
dla każdego. W tym celu niezakłócone 
ceny rynkowe stanowiłyby najlepsze 
zachęty do tworzenia wzajemnych 
połączeń transgranicznych oraz inwestycji 
w nowe technologie wytwarzania energii, 
co w perspektywie długoterminowej 
prowadziłoby do konwergencji cen.
Kwestie regulacyjne dotyczące 
wzajemnych połączeń transgranicznych i 
rynków regionalnych powinny leżeć w 
gestii Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna regulować wzajemne połączenia transgraniczne i rynki regionalne, tak aby 
zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.
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Poprawka 150
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zwiększona współpraca regionalna 
powinna być pierwszym krokiem na 
drodze do utworzenia w pełni 
zintegrowanej europejskiej sieci energii 
elektrycznej, która ostatecznie połączy 
wyspy energetyczne istniejące obecnie w 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy powinno być utworzenie prawdziwie europejskiej sieci 
energii elektrycznej, dlatego połączenie różnych regionów jest tak znaczącym etapem.

Poprawka 151
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zwiększona współpraca regionalna 
powinna stopniowo doprowadzić do 
utworzenia w pełni zintegrowanej 
europejskiej sieci energii elektrycznej, 
która ostatecznie połączy wyspy 
energetyczne istniejące obecnie w Unii. 
Cel ten musi zostać osiągnięty krok po 
kroku w oparciu o rynkowe warunki 
popytu i podaży. Państwa członkowskie, 
krajowe organy regulacyjne i operatorzy 
systemów przesyłowych, we współpracy z 
Agencją, powinni być odpowiedzialni za 
ułatwianie stopniowej integracji rynków 
regionalnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy powinno być utworzenie prawdziwie europejskiej sieci 
energii elektrycznej, dlatego połączenie różnych regionów stanowi tak znaczący pierwszy 
krok.

Poprawka 152
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Organy regulacyjne powinny 
dostarczać rynkowi informacje, również po 
to, by Komisja mogła wypełniać swoją rolę 
polegającą na obserwowaniu i 
monitorowaniu europejskiego rynku 
energii elektrycznej oraz jego rozwoju w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej, włączając w to aspekty, 
takie jak zdolności wytwórcze, różne 
źródła wytwarzania energii elektrycznej, 
elementy infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej, obrót transgraniczny, 
inwestycje, ceny hurtowe i dla odbiorców 
indywidualnych, płynność rynku, poprawa 
w zakresie środowiska naturalnego i 
wydajności.

(23) Organy regulacyjne powinny 
dostarczać rynkowi informacje, również po 
to, by Komisja mogła wypełniać swoją rolę 
polegającą na obserwowaniu i 
monitorowaniu europejskiego rynku 
energii elektrycznej oraz jego rozwoju w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej, włączając w to aspekty, 
takie jak zdolności wytwórcze, różne 
źródła wytwarzania energii elektrycznej, 
elementy infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej, jakość usług i dostaw, 
obrót transgraniczny, zarządzanie w 
sytuacjach przeciążenia, inwestycje, ceny 
hurtowe i dla odbiorców indywidualnych, 
płynność rynku, poprawa w zakresie 
środowiska naturalnego i wydajności.

Or. en

Uzasadnienie

Odbiorcy odniosą korzyści z aktywnego włączenia organów regulacyjnych w monitorowanie 
jakości usług i dostaw energii elektrycznej. Konieczne jest zapewnienie skutecznej 
koordynacji krajowych organów regulacyjnych w odniesieniu do mechanizmów przydziału 
zdolności i, bardziej ogólnie, zarządzania w sytuacjach przeciążenia.
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Poprawka 153
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wspólne reguły dotyczące wytwarzania, 
przesyłania, dystrybucji i dostaw energii 
elektrycznej w celu ulepszenia i 
zintegrowania konkurencyjnych rynków 
energii w Unii Europejskiej, połączonych 
wspólną siecią. Ustala ona reguły 
odnoszące się do organizacji i 
funkcjonowania sektora energetycznego, 
otwartego dostępu do rynku, kryteriów i 
procedur mających zastosowanie w 
zaproszeniach do składania ofert i 
przyznawania zezwoleń, a także 
działania systemów.”

Or. en

(Art. 1 dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, do istniejącego tekstu dodano nowe 
elementy)

Uzasadnienie

Zakres powinien być rozszerzony, aby zapewnić integrację rynku. Należy także podkreślić 
związek z wymogiem konkurencji.

Poprawka 154
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera - a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Punkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12. „uprawnieni odbiorcy” oznaczają 
odbiorców mających swobodę zakupu 
energii elektrycznej od dostawcy, 
którego wybrali w rozumieniu art. 21 
niniejszej dyrektyw, oraz zawierania 
jednocześnie umów z kilkoma 
dostawcami;

Or. en

(Art. 2 pkt 12 dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, do istniejącego tekstu dodano 
nowe elementy)

Uzasadnienie

Odbiorcy muszą mieć możliwość zawierania jednocześnie umów z kilkoma dostawcami.

Poprawka 155
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34a. „tereny przemysłowe” oznaczają 
będący własnością prywatną obszar 
geograficzny z siecią energetyczną, której 
głównym przeznaczeniem jest zapewnianie 
dostaw dla odbiorców przemysłowych na 
danym terenie.”

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)
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Uzasadnienie

Operatorzy sieci energetycznej na terenach przemysłowych nie muszą spełniać wymogów 
dotyczących eksploatacji sieci we wszystkich państwach członkowskich UE. Nie ma to 
podstawy prawnej. Prawodawstwo UE powinno umożliwiać państwom członkowskim 
zapewnianie odstępstw dla terenów przemysłowych, aby zagwarantować pewność prawną. 
Zróżnicowane traktowanie sieci przemysłowych zapewnia proporcjonalne działania, nie 
zagrażając celom liberalizacji. Niniejsza poprawka nie zagraża prawom odbiorców 
końcowych na terenach przemysłowych. Zazwyczaj dostawy z terenów przemysłowych 
odbiera kilku niezależnych odbiorców końcowych.

Poprawka 156
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34a. „tereny przemysłowe” oznaczają 
będący własnością prywatną obszar 
geograficzny z siecią energetyczną, której 
głównym przeznaczeniem jest zapewnianie 
dostaw dla odbiorców przemysłowych na 
danym terenie.”

Or. xm

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W przypadku terenów przemysłowych należy umożliwić wprowadzenie szczególnych 
uregulowań, ponieważ przewiduje się ich użytkowanie przede wszystkim przez odbiorców 
przemysłowych.
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Poprawka 157
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34a. „właściciel systemu przesyłowego” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną 
odpowiedzialną za prowadzenie 
działalności, o której mowa w art. 10 ust. 
6 niniejszej dyrektywy, w państwie 
członkowskim, tam gdzie niezależny 
operator systemu został wyznaczony przez 
to państwo członkowskie i zatwierdzony 
przez Agencję zgodnie z art. 10 ust. 1.”

Or. xm

(Dodanie nowego pkt 35 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 158
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34a. „właściciel systemu przesyłowego” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną 
odpowiedzialną za prowadzenie 
działalności, o której mowa w art. 10 ust. 
6, w państwie członkowskim, tam gdzie 
niezależny operator systemu został 
wyznaczony przez to państwo 
członkowskie i potwierdzony przez 
Komisję zgodnie z art. 10 ust. 1.”
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Or. en

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Rozdział eksploatacji systemów przesyłowych od pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw 
gazu i energii elektrycznej stanowi fundamentalny cel proponowanego „trzeciego pakietu” 
legislacyjnego. Zakres tego rozdziału należy zatem wyraźnie określić. Obszarem, w którym 
wymogi dotyczące rozdziału nie są dostatecznie jasne, jest obszar zobowiązań dotyczących 
poufności, mających zastosowanie do poszczególnych uczestników rynku.

Poprawka 159
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt 35 w brzmieniu:
„35. „uczciwa i niezakłócona konkurencja 
na otwartym rynku” oznacza wspólne 
możliwości i równy dostęp dla wszystkich 
dostawców w Unii, co jest zadaniem 
państw członkowskich, krajowych 
organów regulacyjnych i Agencji.”

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„35. „uczciwa konkurencja na otwartym 
rynku” oznacza sytuację na rynku, gdzie 
żadne przedsiębiorstwo nie może posiadać 
więcej niż 30% udziałów w 
przedmiotowym rynku i gdzie trzy 
największe przedsiębiorstwa nie posiadają 
więcej niż 50%, a pięć największych 
przedsiębiorstw więcej niż 66,7% udziałów 
w przedmiotowym rynku.”

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Aby zapobiec rynkowym manipulacjom cenami typu „pool” (pula) na przedmiotowym rynku, 
istotne są nie tylko udziały największego przedsiębiorstwa, ale także pewna dekoncentracja 
reszty rynku; wspomnianą koncentrację mierzą krajowe organy ochrony konkurencji przy 
pomocy wskaźników koncentracji 1, 3 i 5 (CR 1, CR3, CR5).

Poprawka 161
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34a. „przedsiębiorstwo energii 
elektrycznej” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi 
przynajmniej jeden z następujących 
rodzajów działalności: produkcja, 
przesyłanie, dystrybucja, dostarczanie lub 
zakup energii elektrycznej; 
przedsiębiorstwo takie jest także 
odpowiedzialne za zadania handlowe, 
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techniczne lub konserwacyjne związane z 
tymi funkcjami; nie obejmuje odbiorców 
końcowych.”

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 162
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) Dodaje się punkt 36 w brzmieniu:
„34b. „ubóstwo energetyczne” oznacza 
sytuację, w której odbiorca będący 
gospodarstwem domowym nie może 
pozwolić sobie na ogrzanie gospodarstwa 
domowego do odpowiedniego poziomu 
ustalanego w oparciu o poziomy zalecane 
przez Światową Organizację Zdrowia i 
znajdujące się w przedziale co najmniej 
18°-22°C we wszystkich zajmowanych 
pomieszczeniach mieszkalnych, w oparciu 
o wykorzystanie danego pomieszczenia. 
Obejmuje też zdolność do zakupu innych 
usług energetycznych dla domu za 
rozsądną cenę. Państwa członkowskie są 
zobowiązane do sformułowania krajowej 
definicji ubóstwa energetycznego w 
odniesieniu do odsetka dochodów 
gospodarstwa domowego przeznaczanych 
na energię.”

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34b do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)
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Uzasadnienie

Zharmonizowana definicja ubóstwa energetycznego nie jest praktyczna z uwagi na różnice 
pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do dochodu gospodarstw domowych i 
kosztów utrzymania, w tym kosztów energii elektrycznej. Krajowa definicja ubóstwa 
energetycznego jest konieczna, aby określić słabych odbiorców i podjąć działania naprawcze.

Poprawka 163
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34b. „wirtualna elektrownia” oznacza 
program uwalniania energii elektrycznej, 
w ramach którego przedsiębiorstwo 
wytwarzające energię elektryczną jest 
zobowiązane do sprzedaży lub 
udostępnienia pewnej ilości energii 
elektrycznej lub udostępnienia części 
zdolności generacyjnej zainteresowanym 
dostawcom przez określony okres.”

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34b do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 164
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b c) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 34 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„34 c. „przystępna cena” oznacza cenę 
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określaną przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym po konsultacjach z 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
partnerami społecznymi i 
zainteresowanymi podmiotami przy 
uwzględnieniu krajowej definicji ubóstwa 
energetycznego zapisanej w art. 2 pkt 34b.

Or. en

(Dodanie nowego pkt 34c do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Uwzględniając w pełni odpowiednie 
przepisy Traktatu, w szczególności jego 
art. 86, państwa członkowskie mogą w 
ogólnym interesie gospodarczym nałożyć 
na przedsiębiorstwa sektora energii 
elektrycznej obowiązek świadczenia 
usługi publicznej, który może odnosić się 
do bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa dostaw, regularności, 
jakości i ceny dostaw, a także ochrony 
środowiska, łącznie z wydajnością 
energetyczną, energią ze źródeł 
odnawialnych i ochroną klimatu. 
Zobowiązania te są jasno określone, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
sprawdzalne i gwarantują spółkom 
energetycznym UE równość dostępu do 
odbiorców krajowych. W odniesieniu do 
bezpieczeństwa dostaw, wydajności 
energetycznej/zarządzania popytem i 
wypełniania celów ochrony środowiska i 
celów w zakresie energii ze źródeł 
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odnawialnych, określonych w niniejszym 
ustępie, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić wykonanie planowania 
długoterminowego, uwzględniając 
możliwość, iż o dostęp do systemu 
ubiegać się będą strony trzecie.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie przyjęcia wiążących celów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych – 20% do 2020 r. – będzie wymagał konkretnego działania w sektorze energii 
elektrycznej, które może różnić się od działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Poprawka 166
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Uwzględniając w pełni odpowiednie 
przepisy Traktatu, w szczególności jego 
art. 86, państwa członkowskie mogą w 
ogólnym interesie gospodarczym nałożyć 
na przedsiębiorstwa sektora energii 
elektrycznej obowiązek świadczenia 
usługi publicznej, który może odnosić się 
do bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa dostaw, regularności, 
jakości [...], a także ochrony środowiska, 
łącznie z wydajnością energetyczną i 
ochroną klimatu [...].”

Or. en
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(Zmiana  art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE, do istniejącego tekstu dodano nowe elementy)

Uzasadnienie

Poprzez przeniesienie odniesienia do ceny dostaw z rozważań dotyczących obowiązków 
świadczenia usług publicznych do rozważań dotyczących słabych odbiorców poprawka ma na 
celu zagwarantowanie, że środki odnoszące się do cen dostaw zostaną ukierunkowane na 
najsłabszych odbiorców. Dzięki bardziej szczegółowemu ukierunkowaniu efekt końcowy 
powinien przynieść korzyści osobom najbardziej potrzebującym ochrony konsumenta.

Poprawka 167
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ustęp 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom będącym 
gospodarstwami domowymi, a także, 
gdzie państwa członkowskie uznają to za 
stosowne, małym przedsiębiorstwom
(mianowicie przedsiębiorstwom 
zatrudniającym mniej niż 50 osób i 
mającym obrót roczny lub bilans 
nieprzekraczający 10 milionów EUR) 
oraz zakładom energochłonnym w 
rozumieniu art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 
2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej1, 
prawo do korzystania z usługi 
powszechnej, to znaczy z prawa do 
dostaw energii elektrycznej o określonej 
jakości na ich terytorium w rozsądnych 
cenach, łatwo i wyraźnie 
porównywalnych i przejrzystych. Dla 
zapewnienia usługi powszechnej 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
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dostawcę awaryjnego. Państwa 
członkowskie nakładają na spółki 
dystrybucyjne obowiązek przyłączania 
odbiorców do ich sieci na warunkach i 
według taryf ustalonych zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 23 ust. 2. 
Żadne przepisy niniejszej dyrektywy nie 
stanowią przeszkody w działaniach 
państw członkowskich zmierzających do 
wzmocnienia pozycji rynkowej małych i 
średnich krajowych odbiorców poprzez 
wspieranie możliwości dobrowolnego 
łączenia reprezentacji tej klasy 
odbiorców.”
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. 

Dyrektywa ostatnio zmieniona 
dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 
30.4.2004, s. 100).”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie należy uwzględnić nawet zakłady energochłonne.

Poprawka 168
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ustęp 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom będącym 
gospodarstwami domowymi [...] prawo 
do korzystania z usługi powszechnej, to 
znaczy z prawa do dostaw energii 
elektrycznej o określonej jakości na ich 
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terytorium w [...] cenach [...] łatwo i 
wyraźnie porównywalnych [...] 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych. 
Odbiorcy ci mają prawo wyboru, prawo do 
sprawiedliwego traktowania, reprezentacji 
i zadośćuczynienia. Jakość usługi ma 
kluczowe znaczenie w odniesieniu do 
odpowiedzialności przedsiębiorstw energii 
elektrycznej. Dla zapewnienia usługi 
powszechnej państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć dostawcę awaryjnego.
Państwa członkowskie nakładają na 
spółki dystrybucyjne obowiązek 
przyłączania odbiorców do ich sieci na 
warunkach i według taryf ustalonych 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
23 ust. 2. Żadne przepisy niniejszej 
dyrektywy nie stanowią przeszkody w 
działaniach państw członkowskich 
zmierzających do wzmocnienia pozycji 
rynkowej małych i średnich krajowych 
odbiorców poprzez wspieranie 
możliwości dobrowolnego łączenia 
reprezentacji tej klasy odbiorców.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 169
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ustęp 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom będącym 
gospodarstwami domowymi, a także, 
gdzie państwa członkowskie uznają to za 
stosowne, małym przedsiębiorstwom 
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(mianowicie przedsiębiorstwom 
zatrudniającym mniej niż 50 osób 
i mającym obrót roczny lub bilans 
nieprzekraczający 10 milionów EUR), 
prawo do korzystania z usługi 
powszechnej, to znaczy z prawa do 
dostaw energii elektrycznej o określonej 
jakości na ich terytorium w rozsądnych
cenach opartych na kosztach, łatwo i 
wyraźnie porównywalnych i 
przejrzystych. Dla zapewnienia usługi 
powszechnej państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć dostawcę awaryjnego. 
Państwa członkowskie nakładają na 
spółki dystrybucyjne obowiązek 
przyłączania odbiorców do ich sieci na 
warunkach i według taryf ustalonych 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
23 ust. 2. Żadne przepisy niniejszej 
dyrektywy nie stanowią przeszkody w 
działaniach państw członkowskich 
zmierzających do wzmocnienia pozycji 
rynkowej małych i średnich krajowych 
odbiorców poprzez wspieranie 
możliwości dobrowolnego łączenia 
reprezentacji tej klasy odbiorców.”

Or. de

Uzasadnienie

Podstawową zasadą gospodarki rynkowej jest ustalanie cen w oparciu o rzeczywiste koszty. 
Z tego względu ustalanie regulowanych taryf dla odbiorców końcowych, które są niższe od 
rzeczywistych kosztów, jest sprzeczne z powstającym rynkiem energii, ponieważ takie różnice 
muszą być wyrównane za pomocą innych środków.

Niniejsza poprawka ma zastąpić poprawki zgłoszone przez Eluned Morgan (poprawki 15 i 
16).
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Poprawka 170
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W artykule 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że wszyscy odbiorcy mają 
prawo do zakupu energii elektrycznej od 
dostawcy, o ile on wyrazi on na to zgodę, 
niezależnie od tego, w jakim państwie 
członkowskim dostawca jest 
zarejestrowany. W tym kontekście 
państwa członkowskie muszą przyjąć 
wszelkie środki konieczne do 
zagwarantowania, że przedsiębiorstwa 
zarejestrowane w swoim kraju 
pochodzenia, mogą świadczyć dostawy na 
rzecz odbiorców bez konieczności 
spełniania dodatkowych warunków.”

Or. de

Uzasadnienie

W każdym państwie członkowskim dostawcy muszą spełnić inne warunki, aby móc świadczyć 
dostawy dla odbiorców. Takie zróżnicowane zasady rynkowe i wymogi prawne stanowią 
istotną barierę wejścia na rynek. W celu umożliwienia nieograniczonego dostępu do rynku 
konieczne jest zastosowanie zasady kraju pochodzenia, tzn. jeżeli dostawca jest 
zarejestrowany jako dostawca w jednym z państw członkowskich, powinien mieć możliwość 
zapewniania dostaw dla odbiorców również w innych państwach członkowskich bez 
konieczności spełnienia dodatkowych warunków.
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Poprawka 171
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W artykule 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3b. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że odbiorcy:
a) bez uszczerbku dla postanowień 
zawartych w umowie świadczenia dostaw, 
mają prawo do zmiany dostawcy w okresie 
dwóch tygodni oraz
b) mają prawo do otrzymania wszystkich 
danych dotyczących zużycia.
Należy zagwarantować, że procedury te są 
udostępniane wszystkim uczestnikom 
rynku w sposób niedyskryminujący pod 
względem kosztów, nakładów lub czasu.”

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli zmiana dostawcy jest skomplikowana i czasochłonna dla odbiorcy, może to mieć 
negatywny wpływ na podejmowanie przez odbiorców decyzji o zmianie. Z tego względu 
należy zagwarantować, że odbiorcy mają niedyskryminujący dostęp do swoich danych i do 
łatwej procedury zmiany. Ponadto proces zmiany powinien być przeprowadzony możliwie jak 
najszybciej, w idealnym przypadku nie trwając dłużej niż dwa tygodnie.

Poprawka 172
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) W artykule 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3c. Państwa członkowskie powinny 
przyjąć na szczeblu krajowym definicję 
ubóstwa energetycznego. W tym celu w 
procesie konsultacji należy uwzględnić
organy regulacyjne i innych uczestników 
rynku.”

Or. de

Uzasadnienie

Naszym zdaniem zaproponowane przez sprawozdawczynię Eluned Morgan zmiany odnoszące 
się do ubóstwa energetycznego ingerują w zbyt dużym stopniu w kompetencje krajowe 
(zasada pomocniczości). Niniejsza poprawka ma zatem stanowić alternatywę dla poprawek 
14 i 18. Zagadnienie ubóstwa energetycznego nie powinno podlegać regulacji rynku energii, 
lecz powinno być ujęte w prawie socjalnym. W każdym razie mamy tu do czynienia 
z kompetencjami krajowymi.

Poprawka 173
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ustęp 5 otrzymuje 
brzmienie:
„5. Państwa członkowskie podejmują 
właściwe środki dla ochrony odbiorców 
końcowych, w szczególności zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
zabezpieczeń chroniących słabych 
odbiorców, łącznie z odpowiednimi
środkami np. odnoszącymi się do 
warunków płatności, pomagającymi tym 
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odbiorcom uniknąć odłączenia od sieci 
….”

Or. en

(Zmiana art. 3 ust. 5 dyrektywy 2003/54/WE, do istniejącego tekstu dodano nowe elementy)

Uzasadnienie

Poprzez przeniesienie odniesienia do ceny dostaw z rozważań dotyczących obowiązków 
świadczenia usług publicznych do rozważań dotyczących słabych odbiorców poprawka ma na 
celu zagwarantowanie, że środki odnoszące się do cen dostaw zostaną ukierunkowane na 
najsłabszych odbiorców. Dzięki bardziej szczegółowemu ukierunkowaniu efekt końcowy 
powinien przynieść korzyści osobom najbardziej potrzebującym ochrony konsumenta.

Poprawka 174
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) W artykule 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„5a. W celu zapewnienia rzeczywistego 
spadku liczby osób dotkniętych ubóstwem 
energetycznym państwa członkowskie 
przyjmują w krajowych planach działania 
odpowiednie środki dotyczące ubóstwa 
energetycznego i informują o takich 
środkach Komisję. Państwa członkowskie 
mogą przyjąć podejście zintegrowane, aby 
zapewnić dopełnienie zobowiązań 
związanych z usługą powszechną i 
usługami publicznymi. Środki takie mogą 
obejmować specjalne taryfy dla słabych 
odbiorców i indywidualnych gospodarstw 
domowych i obejmują podnoszenie 
wydajności energetycznej oraz 
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ukierunkowane wsparcie socjalne dla 
grup odbiorców o niskich dochodach. 
Komisja określa wskaźniki służące do 
monitorowania wpływu takich środków na 
ubóstwo energetyczne. Rzeczone środki 
nie utrudniają otwarcia rynku zapisanego 
w art. 21.”

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem w Unii Europejskiej, w 
przedmiotowym wniosku należy zająć się tą kwestią i zadbać o przystępne ceny energii dla 
wszystkich Europejczyków.

Poprawka 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1g) Artykuł 3 ustęp 6 część 
wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
„6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że dostawcy energii elektrycznej 
udostępniają odbiorcom końcowym na 
rachunkach lub wraz z rachunkami, a 
także we wszystkich materiałach 
reklamowych i promocyjnych:”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Informacje na temat oddziaływania produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne 
powinny być umieszczone w widocznym miejscu na wszystkich materiałach promocyjnych 
i reklamach, aby odbiorca nie musiał szukać tych informacji w innych miejscach. Podobne 
wymogi ustanawiane są w innych sektorach, takich jak sprzedaż samochodów lub sprzętu 
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AGD.

Poprawka 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1h) Artykuł 3 ustęp 6 litera b) otrzymuje 
brzmienie:
„b) [...] informacje dotyczące wpływu na 
środowisko, co najmniej w formie 
określenia emisji CO2 i powstawania 
odpadów radioaktywnych, wynikających 
z produkcji energii elektrycznej z 
wykorzystaniem całkowitej mieszanki 
paliw zużywanych przez dostawcę w 
poprzednim roku [...].”

Or. en

(Usunięcie pewnych elementów art. 3 ust. 6 lit. b) dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Informacje na temat oddziaływania produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne 
powinny być umieszczone w widocznym miejscu na wszystkich materiałach promocyjnych 
i reklamach, aby odbiorca nie musiał szukać tych informacji w innych miejscach. Podobne 
wymogi ustanawiane są w innych sektorach, takich jak sprzedaż samochodów lub sprzętu 
AGD.

Poprawka 177
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1i) Artykuł 3 ustęp 7 otrzymuje 
brzmienie:
„7. Państwa członkowskie wprowadzają 
właściwe środki dla osiągnięcia celów 
spójności społecznej i ekonomicznej i 
ochrony środowiska; środki te mogą 
obejmować wydajność 
energetyczną/zarządzanie popytem i 
środki do zwalczania zmian klimatu, w 
tym na przykład promowanie renowacji 
istniejących budynków mieszkalnych, 
oraz bezpieczeństwo dostaw. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 
zapewnianie odpowiednich 
ekonomicznych środków zachęty, 
używając, gdzie stosowne, wszystkich 
krajowych i wspólnotowych narzędzi, 
dla utrzymania i budowy koniecznej 
infrastruktury sieci, łącznie ze 
zdolnością połączeń wzajemnych.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 178
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1i) Artykuł 3 ustęp 7 otrzymuje 
brzmienie:
„7. Państwa członkowskie wprowadzają 
właściwe środki dla osiągnięcia celów 
spójności społecznej i ekonomicznej i 
ochrony środowiska …, wydajności 
energetycznej/zarządzania popytem i 
środki do zwalczania zmian klimatu 
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oraz zapewniające bezpieczeństwo 
dostaw. Takie środki mogą obejmować 
w szczególności zapewnianie 
odpowiednich ekonomicznych środków 
zachęty, używając, gdzie stosowne, 
wszystkich krajowych i wspólnotowych 
narzędzi, dla utrzymania i budowy 
koniecznej infrastruktury sieci, łącznie 
ze zdolnością połączeń wzajemnych. 
Państwa członkowskie, które za pomocą 
ustawodawstwa lub innych decyzji 
politycznych zmniejszą zdolność 
generacyjną bezpiecznych i nieopartych 
na paliwach kopalnych technologii 
wytwarzania energii, powinny określić 
odpowiednio wyższy cel w zakresie udziału 
energii odnawialnej, aby zagwarantować, 
że ich wkład w redukcję emisji CO2 oraz w 
rynek wewnętrzny nie ulegnie zmianie.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie zachęt do inwestowania w technologie wytwarzania 
energii niepowodujące emisji CO2, aby zagwarantować popyt na dostawy energii.

Poprawka 179
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1i) Artykuł 3 ustęp 7 otrzymuje 
brzmienie:
„7. Państwa członkowskie wprowadzają 
właściwe środki dla osiągnięcia celów 
spójności społecznej i ekonomicznej i 
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ochrony środowiska; środki te mogą 
obejmować wydajność 
energetyczną/zarządzanie popytem i 
środki do zwalczania zmian klimatu 
oraz bezpieczeństwo dostaw. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 
zapewnianie odpowiednich 
ekonomicznych środków zachęty, 
używając, gdzie stosowne, wszystkich 
krajowych i wspólnotowych narzędzi, 
dla utrzymania i budowy koniecznej 
infrastruktury sieci, łącznie ze 
zdolnością połączeń wzajemnych. 
Uwzględniając w pełni odpowiednie 
przepisy Traktatu, państwa członkowskie 
mogą promować długoterminowe umowy 
między odbiorcami i dostawcami energii 
elektrycznej, które przyczyniają się do 
poprawy produkcji i dystrybucji energii, a 
jednocześnie umożliwiają odbiorcom 
czerpanie związanych z tym korzyści, o ile
umowy te będą mogły przyczynić się do 
zapewnienia optymalnego poziomu 
inwestycji w sektorze energii.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny odegrać ważną rolę, aby zapewnić odbiorcom faktyczne 
korzyści.

Poprawka 180
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1i) Artykuł 3 ustęp 7 otrzymuje 
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brzmienie: 
„7. Państwa członkowskie wprowadzają 
właściwe środki dla osiągnięcia celów 
spójności społecznej i ekonomicznej, w 
szczególności aby zapobiec dyskryminacji 
odbiorców o niskich dochodach oraz 
zamieszkałych w regionach 
odizolowanych, i ochrony środowiska, 
[...] wydajności energetycznej/zarządzania
popytem i środki do zwalczania zmian 
klimatu oraz zapewniające 
bezpieczeństwo dostaw. Takie środki 
mogą obejmować w szczególności 
zapewnianie odpowiednich 
ekonomicznych środków zachęty, 
używając, gdzie stosowne, wszystkich 
krajowych i wspólnotowych narzędzi, 
dla utrzymania i budowy koniecznej 
infrastruktury sieci, łącznie ze 
zdolnością połączeń wzajemnych.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Poprawka ma zapobiec dyskryminacji odbiorców zamieszkałych w obszarach odizolowanych 
(górskich i wyspiarskich).

Poprawka 181
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1i) Artykuł 3 ustęp 7 otrzymuje 
brzmienie:
„7. Państwa członkowskie wprowadzają 
właściwe środki dla osiągnięcia celów 
spójności społecznej i ekonomicznej i 
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ochrony środowiska; środki te mogą 
obejmować wydajność 
energetyczną/zarządzanie popytem i 
środki do zwalczania zmian klimatu 
oraz bezpieczeństwo dostaw. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 
zapewnianie odpowiednich 
ekonomicznych środków zachęty 
używając, gdzie stosowne, wszystkich 
krajowych i wspólnotowych narzędzi, 
dla utrzymania i budowy koniecznej 
infrastruktury sieci, łącznie ze 
zdolnością połączeń wzajemnych.
Uwzględniając w pełni odpowiednie 
przepisy Traktatu, państwa członkowskie 
mogą promować długoterminowe umowy i 
grupowe formy zakupu między 
odbiorcami i dostawcami energii 
elektrycznej, które przyczyniają się do 
poprawy produkcji i dystrybucji energii 
elektrycznej, a jednocześnie umożliwiają 
odbiorcom czerpanie związanych z tym 
korzyści, o ile umowy te będą mogły 
przyczynić się do zapewnienia 
optymalnego poziomu inwestycji w 
sektorze.”

Or. fr

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Należy uwzględnić pozytywny efekt umów długoterminowych i grupowych form zakupu w 
odniesieniu do rozwoju zdolności produkcyjnych i konkurencyjności.

Poprawka 182
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 j (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1j) W artykule 3 dodaje się ustęp 7a w 
brzmieniu:
„7a. Aby promować wydajność 
energetyczną i pomóc w zmniejszaniu 
ubóstwa energetycznego, krajowe organy 
regulacyjne upoważniają dostawców do 
wprowadzania cenników, zgodnie z 
którymi cena wzrasta w przypadku 
wyższych poziomów zużycia. Pierwsze, 
najniższe widełki cenowe odpowiadają
podstawowej ilości energii koniecznej do 
ogrzania oddzielnego domu oraz do 
zapewnienia podstawowych funkcji, 
takich jak oświetlenie i gotowanie. Ta 
podstawowa taryfa może być różna w 
przypadku jednoosobowych lub 
wieloosobowych gospodarstw domowych. 
Stawki uwzględnione w widełkach lub 
widełki powyżej ilości podstawowej są
znacznie wyższe od stawki podstawowej.”

Or. nl

(Dodanie nowego ustępu do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Zróżnicowane ceny energii stanowią bodziec/zachętę do wydajnego użytkowania energii oraz 
gwarancję, że każdy będzie miał dostęp do dostaw energii na podstawowym poziomie po 
niskiej cenie.

Poprawka 183
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 j (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1j) W artykule 3 dodaje się ustęp  w 
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brzmieniu:
„7a. Aby promować wydajność 
energetyczną i pomóc w zmniejszaniu 
ubóstwa energetycznego, krajowe organy 
regulacyjne upoważniają przedsiębiorstwa 
energii elektrycznej do wprowadzenia 
taryf, które rosną w przypadku wyższych
poziomów zużycia, aby zdecydowanie 
pobudzać zachowania wydajne 
energetycznie, zmniejszać 
zapotrzebowanie gospodarstw domowych 
na energię elektryczną i zapewniać 
związane z tym zmniejszenie emisji CO2 z 
gospodarstw domowych oraz zmniejszenie 
kosztów energii dla gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Taki model taryfowy całkowicie zmieni obecny model ustalania cen. Podczas gdy próbujemy 
ograniczyć zużycie energii, aktualnie obowiązujący model wynagradza niższymi cenami osoby 
zużywające więcej energii. Niniejszy model powinien być neutralny cenowo dla 
przedsiębiorstw energii elektrycznej i wprowadzać zachęty w zakresie wydajności 
energetycznej. Stanie się on opłacalny po zamontowaniu inteligentnych liczników.

Poprawka 184
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 j (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1j) W artykule 3 dodaje się ustęp  w 
brzmieniu:
„7a. Aby promować wydajność 
energetyczną i pomóc w zmniejszaniu 
ubóstwa energetycznego, krajowe organy 
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regulacyjne upoważniają dostawców 
energii elektrycznej do wprowadzania 
cenników, które obejmują rosnące taryfy 
blokowe, zgodnie z którymi cena wzrasta 
wraz z rosnącym poziomem zużycia.”

Or. en

Poprawka 185
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1j (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1j) W artykule 3 dodaje się ustęp  w 
brzmieniu:
„7a. Krajowe organy regulacyjne 
zachęcają dostawców energii elektrycznej 
do wprowadzania cenników promujących 
wydajność energetyczną oraz jak
najniższe koszty.”

Or. en

(Dodanie ustępu do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Cenniki muszą zapewniać wydajność energetyczną i niskie ceny.

Poprawka 186
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 k (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1k) W artykule 3 dodaje się ustęp 9a w 
brzmieniu:
„9a. W sytuacji, w której 
przedsiębiorstwom energii elektrycznej 
udowodni się przeniesienie kosztów 
certyfikatów w systemie handlu 
uprawnieniami do emisjami na 
odbiorców, a certyfikaty te zostały 
przyznane bezpłatnie, państwo 
członkowskie może zażądać od tych 
przedsiębiorstw zwrotu kosztów w formie 
dodatkowego podatku. Wpływy powinny 
być wykorzystane na promowanie 
wydajności energetycznej w pobierającym 
podatek państwie członkowskim oraz w 
celu rekompensaty dla sektorów 
zużywających duże ilości energii, które 
znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze 
względu na zbyt wysokie ceny energii 
elektrycznej spowodowane przez brak 
skutecznej konkurencji na rynku energii 
elektrycznej.”

Or. nl

(Dodanie nowego ustępu do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wysokie ceny energii spowodowane przez źle funkcjonujący rynek energii elektrycznej mogą 
zaszkodzić konkurencyjności spółek rywalizujących na arenie międzynarodowej. Właściwa 
jest tutaj pewna rekompensata.

Poprawka 187
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 10  w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu dotyczącego procedury komitologii.

Poprawka 188
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W art. 3 dodaje się ust. 10 w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. de
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący przyjęcia wytycznych za pomocą „procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą” w znacznym stopniu ogranicza uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego i z tego względu powinien być odrzucony.

Poprawka 189
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W art. 3 dodaje się ust. 10 w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowana procedura komitologii ma na celu ograniczenie wpływu Parlamentu 
Europejskiego. W ten sposób istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii 
byłyby podejmowane poza demokratyczną procedurą prawodawczą. Ponieważ wyniki 
procedury komitologii mogą potencjalnie mieć duże znaczenie, a za pomocą takich przepisów 
podstawowych określa się znaczenie przepisów o rozdziale odnoszących się do operatorów 
systemów dystrybucyjnych, z wyżej wymienionych przyczyn należy odrzucić taką propozycję.
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Poprawka 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 10  w 
następującym brzmieniu:

skreślony

"10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska przyjmie wytyczne w drodze komitologii w odniesieniu do zobowiązań w
zakresie świadczenia usługi publicznej, usługi powszechnej, dostawcy awaryjnego, środków 
dotyczących zabezpieczeń chroniących słabych odbiorców, procedur zmiany i ujawniania 
informacji. Aby zagwarantować pełną harmonizację poszczególnych ustawodawstw 
krajowych, wszystkie te kwestie należy przyjąć przy zaangażowaniu Rady i Parlamentu 
Europejskiego, ponieważ nadmierne zastosowanie komitologii może zwiększyć niepewność 
regulacyjną.

Poprawka 191
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W art. 3 dodaje się ust. 10 w 
następującym brzmieniu:

skreślony
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„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy niezbędne do ochrony konsumentów powinny być ustanowione bezpośrednio w 
dyrektywie. Z tego względu upoważnienie do wydania wytycznych nie jest konieczne.

Poprawka 192
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

„10. Po odpowiednich konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami Komisja może 
przyjąć wytyczne dla celów wdrażania 
niniejszego artykułu. Środek ten, mający 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że podczas opracowania i wdrażania takich 
wytycznych będą przestrzegane zasady dobrej praktyki regulacyjnej.
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Poprawka 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W artykule 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„10a. Państwa członkowskie gwarantują, 
że umowy o dostawy energii z odbiorcami 
będącymi gospodarstwami domowymi, 
korzystającymi z podłączenia o 
przepustowości poniżej 10 kW, nie 
przewidują określonej ceny minimalnej 
niezależnie od zużycia, lecz 
odzwierciedlają zmienny składnik opłaty, 
którego podstawę stanowi ilość zużytej 
energii.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 10a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Ponieważ koszty podłączenia i pomiaru stanowią część regulowanej działalności 
dystrybucyjnej, nie ma powodów, by umowy z odbiorcami będącymi gospodarstwami 
domowymi zawierały określoną opłatę dodatkową. W przypadku odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi o przepustowości łącza przekraczającej 10 kW, zastosowanie 
stałego składnika opłat jest uzasadnione z uwagi na koszty wynikające z potrzeby 
równoważenia przesyłu w godzinach szczytu. Środek ten zapewni również większą 
przejrzystość cenową, ponieważ cena dla większości odbiorców będących gospodarstwami 
domowymi będzie zawierała tylko jeden parametr.

Poprawka 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W artykule 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„10b. Aby pomóc odbiorcom w 
zmniejszeniu ich kosztów energii 
elektrycznej, państwa członkowskie 
gwarantują, że co najmniej 2% łącznych 
dochodów z energii elektrycznej 
pochodzących od odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi przeznacza się 
na finansowanie rozwiązań 
energooszczędnych i programów pomiaru 
popytu ze strony tych odbiorców. 
Prywatne i publiczne przedsiębiorstwa 
energii elektrycznej, przedsiębiorstwa 
usług energetycznych, organy regionalne i 
lokalne oraz organizacje pozarządowe 
mogą zwracać się do tego funduszu o 
(współ)finansowanie wspierania 
programów oszczędzania energii dla 
odbiorców będących gospodarstwami 
domowymi, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na słabych odbiorców. Decyzje 
dotyczące zarządzania i szczegółów 
przyznawania tych funduszy 
podejmowane są zgodnie z zasadą 
pomocniczości.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 10b do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej istnieje tendencja do wzrostu popytu na 
energię elektryczną. Ponieważ koszty transakcji w przypadku wprowadzania wydajnych usług 
energetycznych są wyższe dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi niż większych 
odbiorców energii elektrycznej, najbardziej odpowiednim środkiem promowania wydajności 
energetycznej na tym szczeblu jest utworzenie funduszu. Ten rodzaj instrumentu przyniósł 
bardzo pozytywne wyniki w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i w niektórych stanach Stanów 
Zjednoczonych Ameryki pod względem ochrony środowiska naturalnego, ogólnych kosztów i 
tworzenia nowych miejsc pracy.
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Poprawka 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie zapewniają 
monitoring zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem dostaw. Jeżeli państwa 
członkowskie uznają to za właściwe, 
wówczas mogą powierzyć to zadanie 
organom regulacyjnym określonym w 
art. 23 ust. 1. Taki monitoring powinien 
w szczególności obejmować równowagę 
dostaw i zapotrzebowania na rynku 
krajowym, [...] w tym szczegółowe 
prognozy przyszłego zapotrzebowania i 
dostępnych dostaw, przewidywane 
dodatkowe zdolności w fazie planowania 
lub budowy, a także jakość i poziom 
utrzymania sieci, dostęp wytwarzania 
rozproszonego i mikroelektrowni oraz 
środki podejmowane dla pokrycia 
zapotrzebowania szczytowego i 
postępowania w przypadku niedoborów 
dostaw ze strony jednego lub więcej 
dostawców. Właściwe organy publikują, 
co dwa lata, najpóźniej do dnia 31 lipca, 
sprawozdanie omawiające wnioski 
oparte na wynikach monitoringu tych 
zagadnień, a także wszelkie środki 
podjęte lub przewidywane dla 
rozwiązania problemów, oraz 
niezwłocznie przesyłają to sprawozdanie 
Komisji.”

Or. en

(Dodanie elementów dotyczących prognoz i dostępu rozproszonego wytwarzania 
i mikroelektrowni do art. 4 dyrektywy 2003/54/WE)
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Uzasadnienie

Aby spełnić cele dotyczące bezpieczeństwa dostaw, należy zwrócić większą uwagę na 
wytwarzanie rozproszone i mikroelektrownie. Działania te wymagają niedyskryminacyjnego 
dostępu do sieci, a monitoring jest niezbędny, aby to zapewnić.

Poprawka 196
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł –5 - a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5 -a

Krajowe organy regulacyjne gwarantują 
określenie technicznych kryteriów 
operacyjnych oraz opracowanie i 
opublikowanie zasad technicznych 
ustanawiających odpowiednie poziomy 
niezawodności i bezpieczeństwa oraz 
wymogi operacyjne dla instalacji 
wytwarzających energię, systemów 
dystrybucyjnych, urządzeń należących do 
odbiorców przyłączonych bezpośrednio, 
obwodów łączących i linii bezpośrednich. 
Tego rodzaju zasady techniczne 
zapewniają współdziałanie systemów oraz
są obiektywne i niedyskryminacyjne. 
Jeżeli Agencja uzna, że wymagana jest 
harmonizacja tych zasad, wydaje 
właściwym krajowym organom
regulacyjnym odpowiednie zalecenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Art. 5 porusza jedynie kwestie dotyczące przyłączenia, chociaż kwestie operacyjne (tzn. etap 
po przyłączeniu) są równie ważne i należy je w tym miejscu podnieść.
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Poprawka 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą 
regionalną jest zgodny z przyjętą przez 
Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.”

1. Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych.

1a. Jeżeli współpraca między kilkoma 
państwami członkowskimi na szczeblu 
regionalnym napotyka znaczne trudności, 
w odpowiedzi na wspólny wniosek tych 
państw członkowskich Komisja może, w 
porozumieniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, wyznaczyć koordynatora 
regionalnego. 
1b. Koordynator regionalny wspiera na 
szczeblu regionalnym współpracę 
krajowych organów regulacyjnych z 
wszelkimi innymi właściwymi organami 
publicznymi, operatorami sieci, giełdami 
energii, użytkownikami sieci i podmiotami 
rynkowymi. W szczególności koordynator 
regionalny:
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a) wspiera nowe wydajne inwestycje w 
połączenia wzajemne. W tym celu pomaga 
on operatorom systemów przesyłowych w 
opracowaniu ich regionalnego planu 
połączeń z innymi systemami i uczestniczy 
w koordynacji ich decyzji inwestycyjnych 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
procedury przyznania przepustowości;
b) wspiera skuteczne i bezpieczne 
wykorzystanie sieci. W tym celu 
uczestniczy w koordynacji pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych, 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
innymi właściwymi krajowymi organami 
publicznymi podczas tworzenia wspólnych 
mechanizmów przydziału i zabezpieczeń;
c) przedkłada Komisji i zainteresowanym 
państwom członkowskim coroczne 
sprawozdanie w sprawie postępów 
poczynionych w regionie, a także 
wszelkich trudności lub przeszkód, które 
mogą ten postęp utrudnić.

Or. en

Uzasadnienie

Regionalni koordynatorzy mogą odegrać ważną rolę w ułatwieniu dialogu pomiędzy 
państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku inwestycji transgranicznych.

Poprawka 198
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 

1. Państwa członkowskie i organy 
regulacyjne współpracują dla celów 
zintegrowania swoich rynków krajowych 
przynajmniej na jednym lub kilku 
szczeblach regionalnych. Państwa 
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operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną 
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych zgodnie 
z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej19.

członkowskie promują w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszar geograficzny objęty 
współpracą regionalną jest zgodny z 
przyjętą przez Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej19.

Or. de

Uzasadnienie

UE dąży do ustanowienia transgranicznych regionów rynkowych. W tym celu konieczna jest 
pilna harmonizacja wszystkich procesów wymiany danych. Na zliberalizowanym rynku 
skuteczne procesy wymiany danych są warunkiem wstępnym zarządzania harmonogramem, 
clearingu, rozliczeń, zmiany dostawcy itp. Brak zharmonizowanych procesów wymiany 
danych stanowi barierę dla ustanowienia transgranicznych regionów rynkowych.

Poprawka 199
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną 
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą 
regionalną, o której mowa w niniejszym 
artykule, odpowiada obszarom 
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zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

geograficznym zdefiniowanym w art. 2h 
ust. 3 rozporządzenia 1228/2003/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej, nawet jeśli współpraca ta 
może dotyczyć innych obszarów 
geograficznych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy mieć na względzie nie tylko istnienie przepisów wspólnotowych w tym zakresie, ale 
także unikać sytuacji, w której Komisja narzuci w przyszłości geograficzne obszary 
współpracy lub niektóre państwa członkowskie postanowią rozszerzyć swoje mechanizmy 
i narzucić je innym państwom członkowskim.

Poprawka 200
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą 
regionalną jest zgodny z przyjętą przez 
Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci w odniesieniu do 

Państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne współpracują dla celów 
zintegrowania swoich rynków krajowych 
na początku na szczeblu regionalnym. 
Państwa członkowskie promują w 
szczególności współpracę operatorów sieci 
na szczeblu regionalnym w celu 
utworzenia konkurencyjnego rynku 
europejskiego i ułatwienia harmonizacji
swoich ram prawnych i regulacyjnych oraz 
przede wszystkim połączenia wysp 
energetycznych, które obecnie istnieją w 
Unii.
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transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Rynki regionalne powinny stanowić pierwszy krok na drodze do utworzenia w pełni 
zintegrowanego rynku europejskiego i nie mogą być definiowane przez Komisję Europejską
pod względem geograficznym.

Poprawka 201
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą 
regionalną jest zgodny z przyjętą przez 
Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej

Państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne współpracują dla celów 
zintegrowania swoich rynków krajowych w 
celu utworzenia regionalnych operatorów 
systemów przesyłowych, tworząc w ten 
sposób konkurencyjny rynek europejski 
oraz ułatwiają harmonizację swoich ram 
prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty funkcjonowaniem 
regionalnych operatorów systemów 
przesyłowych jest zgodny z przyjętą przez 
Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie regionalnych operatorów systemów przesyłowych jest istotne, ponieważ 
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regionalni OSP lepiej rozumieją rozwijające się potrzeby w regionalnej infrastrukturze 
transgranicznej i będą mogli eliminować wąskie gardła na rynkach regionalnych. W związku 
z celem w postaci wykorzystywania 20% energii ze źródeł odnawialnych potrzeba rozwoju 
infrastruktury oraz rozbudowy i wzmacniania sieci stała się naprawdę istotna. W tym 
procesie rozwoju ustanowienie regionalnych operatorów systemów przesyłowych 
zapewniłoby najbardziej skuteczną konfrontację.

Poprawka 202
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną 
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych zgodnie 
z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej

Właściwe władze państw członkowskich i 
krajowe organy regulacyjne współpracują 
dla celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Promują w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz
konwergencji i spójności swoich ram 
prawnych i regulacyjnych. Państwa 
członkowskie promują także współpracę 
krajowych organów regulacyjnych na 
szczeblu transgranicznym i regionalnym. 
Obszar geograficzny objęty współpracą 
regionalną jest zgodny z przyjętą przez 
Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to ma odzwierciedlać potrzebę, aby ustawodawstwo państw członkowskich 
umożliwiały współpracę krajowych organów regulacyjnych na szczeblu transgranicznym 
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i regionalnym i zachęcało do niej.

Poprawka 203
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych zgodnie 
z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej

Państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne współpracują dla celów 
zintegrowania swoich rynków krajowych 
przynajmniej na szczeblu regionalnym. 
Państwa członkowskie gwarantują w 
szczególności współpracę operatorów sieci 
na szczeblu regionalnym w celu 
utworzenia konkurencyjnego rynku
europejskiego oraz ułatwienia 
harmonizacji swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszar geograficzny objęty 
współpracą regionalną jest zgodny z 
przyjętą przez Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Aby doprowadzić do powstania konkurencyjnego europejskiego rynku energii elektrycznej, 
należy skorzystać z doświadczenia, które pokazuje, że integracja stanowi niezbędny etap 
pośredni.

Współpraca na szczeblu regionalnym ma kluczowe znaczenie i powinna leżeć nie tylko w 
gestii państw członkowskich, ale także organów regulacyjnych i zainteresowanych stron. 
W szczególności należy zagwarantować, że operatorzy systemu zacieśnią współpracę, jako że 
ich rola w ułatwianiu integracji rynków oraz eksploatacji i rozwoju sieci przesyłowych jest 
kluczowa dla integracji rynków. Powinno to doprowadzić do integracji funkcji eksploatacji 
sieci na szczeblu regionalnym.
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Poprawka 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych zgodnie 
z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zharmonizowania i zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie promują w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszar geograficzny objęty 
współpracą regionalną jest zgodny z 
przyjętą przez Komisję definicją obszarów 
geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetem jest harmonizacja krajowych ram regulacyjnych oraz zapewnienie równych 
warunków zgodnie z najlepszymi praktykami, również poprzez współpracę regionalną. Nie 
jest na przykład dopuszczalna sytuacja, w której niektórzy operatorzy podlegają ścisłym 
ograniczeniom na swoich rynkach krajowych, podczas gdy inni operatorzy zachowują na 
swoich rynkach niezwykle korzystne warunki i mogą wykorzystywać przewagę konkurencyjną 
do ekspansji na sąsiednich rynkach.
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Poprawka 205
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną 
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych zgodnie 
z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

1. Właściwe władze krajowe i krajowe 
organy regulacyjne współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Promują w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
konwergencji i spójności swoich ram 
prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną 
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych zgodnie 
z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca regionalna opiera się na uczestnictwie i działaniu państw członkowskich, lecz 
przede wszystkim ich właściwych władz i krajowych organów regulacyjnych. Celem takich 
inicjatyw regionalnych jest również doprowadzenie do konwergencji różnych krajowych ram 
regulacyjnych i prawnych: w ten sposób będą one sprzyjać integracji rynków i utworzeniu 
rynku wewnętrznego.

Poprawka 206
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W artykule 5a  dodaje się ustęp  w 
brzmieniu:
„1a. W odniesieniu do realizacji celu 
współpracy regionalnej określonego w ust. 
1 państwa członkowskie promują 
i wspierają wszelkie formy współpracy 
operatorów systemów przesyłowych i 
krajowych organów regulacyjnych 
mającej na celu harmonizację dostępu i 
zasad bilansowania (wspierających 
integrację stref zrównoważonych) w kilku 
sąsiadujących państwach członkowskich i 
pomiędzy tymi państwami, zgodnie z art. 
2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003. Współpraca taka może 
przyjmować formę wspólnej struktury 
odnośnych operatorów systemów 
przesyłowych, obejmując kilka
sąsiadujących ze sobą obszarów. W takim 
przypadku państwa członkowskie 
dopilnowują, by ta wspólna struktura 
operatorów systemów przesyłowych była 
zgodna z art. 8 i art. 10a.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 1a do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wyzwanie w postaci tworzenia większych i bardziej płynnych rynków wymaga dokładnych 
wytycznych. Chociaż dobrowolna współpraca operatorów systemów na szczeblu regionalnym 
może w niektórych przypadkach przynosić rezultaty, jesteśmy zdania, że niezbędne są bardziej 
solidne ramy regionalnej eksploatacji systemów.

Przedmiotowa dyrektywa powinna wprowadzać możliwość ustanowienia regionalnego 
operatora systemu. Konieczne jest zapewnienie współpracy międzyregionalnej, co umożliwi 
powstanie prawdziwie ogólnoeuropejskiego rynku.
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Poprawka 207
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W artykule 5a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„a. „Agencja współpracuje z krajowymi 
organami regulacyjnymi i operatorami 
systemów przesyłowych zgodnie z 
rozdziałem IV niniejszej dyrektywy w celu 
zapewnienia konwergencji ram 
regulacyjnych miedzy regionami dla
utworzenia konkurencyjnego rynku 
europejskiego. W sytuacjach, w których 
Agencja uzna, że konieczne są wiążące 
zasady takiej współpracy, formułuje ona 
odpowiednie zalecenia. Agencja staje się 
odpowiedzialnym organem regulacyjnym 
dla rynków regionalnych.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 1a do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Aby doprowadzić do powstania skutecznego europejskiego rynku, bliska i efektywna 
współpraca Agencji z krajowymi organami regulacyjnymi ma kluczowe znaczenie.

Poprawka 208
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W artykule 5a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Aby wspierać rozwój bezpiecznego i 
niezawodnego zarządzania 
transgranicznymi przepływami energii 
elektrycznej, operatorzy systemów 
przesyłowych ustanawiają w ramach 
każdego obszaru geograficznego 
określonego w art. 2h ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
ośrodek koordynacyjny, który:
(i) zapewni wspólną platformę 
komunikacji w sytuacjach awaryjnych;
(ii) przeprowadza badania regionalne 
dotyczące przypadków przeciążenia na 
granicach”.

Or. fr

(Dodanie nowego ust. 1a do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Systemy przesyłowe energii elektrycznej są ściśle powiązane. Jednakże ich współpraca 
regionalna musi zostać wzmocniona, aby ograniczyć ryzyko poważnych incydentów i przerw 
w dostawie energii elektrycznej oraz stworzyć jednolity rynek energii elektrycznej. Taka 
współpraca może zostać wzmocniona dzięki utworzeniu europejskiego ośrodka koordynacji 
przesyłu energii elektrycznej, który będzie zajmował się kwestiami bezpieczeństwa w 
sytuacjach awaryjnych i analizami przeciążeń wzajemnych połączeń.

Poprawka 209
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W artykule 5a dodaje się ustęp w 



AM\713546PL.doc 105/118 PE404.393v01-00

PL

brzmieniu:
„1a. Państwa członkowskie, organy 
regulacyjne i wszyscy uczestnicy rynku 
współpracują w celu harmonizacji 
procedur  wymiany danych odnoszących 
się do najważniejszych procesów 
rynkowych.”

Or. xm

(Dodanie nowego ustępu 1a do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

UE dąży do ustanowienia transgranicznych regionów rynkowych. W tym celu konieczna jest 
pilna harmonizacja wszystkich procesów wymiany danych. Na zliberalizowanym rynku 
skuteczne procesy wymiany danych są warunkiem wstępnym zarządzania harmonogramem, 
clearingu, rozliczeń, zmiany dostawcy itp. Brak zharmonizowanych procedur wymiany 
danych stanowi barierę dla ustanowienia transgranicznych regionów rynkowych.

Poprawka 210
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W artykule 5a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Komisja i Agencja wspierają 
międzyregionalną współpracę pomiędzy 
rynkami energii elektrycznej i są 
odpowiedzialne za ich integrację na 
jednolitym europejskim rynku energii 
elektrycznej.”

Or. xm

(Dodanie nowego ustępu 1a do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)
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Poprawka 211
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W artykule 5a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Państwa członkowskie wymagają od 
przedsiębiorstw energii elektrycznej, aby 
część produkowanej przez nie energii była 
produkowana w sposób zrównoważony. 
Udział zrównoważonej energii wynika ze 
zobowiązań państwa członkowskiego 
związanych z przeglądem dyrektywy 
XXXX/XX/WE*;
* uzupełnić, gdy będzie znany ostateczny 
numer dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych”

Or. xm

(Dodanie nowego ustępu 1a do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Energia ze źródeł odnawialnych jest w wielu przypadkach droższa od energii z innych źródeł. 
W celu uniknięcia sytuacji, w której państwa członkowskie będą na podstawie dyrektywy 
XXXX/XX/WE (dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) dotować na dużą skalę 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, aby produkowały energię w sposób zrównoważony, 
należy wprowadzić obowiązek prawny.

Poprawka 212
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1b (nowy)



AM\713546PL.doc 107/118 PE404.393v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W artykule 5a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1b. Właściwe władze krajowe 
obsługiwane przez nowego regionalnego 
operatora systemu harmonizują, zgodnie z 
wiążącym harmonogramem przekazanym 
Agencji, zasady dotyczące:
– przydzielania transgranicznych 
zdolności przesyłowych we wszystkich 
pasmach czasowych,
– wprowadzenia jednolitego interfejsu dla 
wszystkich użytkowników wzajemnych 
połączeń,
– wspólnego zarządzania rynkiem 
wtórnym,
– utworzenia zintegrowanego systemu 
przydzielania zdolności przesyłowej 
połączeń wzajemnych w okresach 
dziennych,
– dostosowania i bezpieczeństwa.”

Or. fr

(Dodanie nowego ust. 1b do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wzmocnienie współpracy regionalnej między operatorami systemów przesyłowych pomoże 
w harmonizacji zasad eksploatacji systemów, w szczególności połączeń wzajemnych. 
Proponuje się zatem obowiązkową harmonizację zasad dotyczących zarządzania 
połączeniami wzajemnymi, a także bilansowania  i bezpieczeństwa systemów.

Poprawka 213
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5a – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W artykule 5a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1b. Komisja przygotowuje środki 
techniczne i finansowe, które pomogą 
zlikwidować izolację europejskich rynków 
energii elektrycznej.”

Or. xm

(Dodanie nowego ustępu 1b do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 214
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5b

Aby wspierać rozwój bezpiecznego i 
niezawodnego zarządzania 
transgranicznymi przepływami energii 
elektrycznej, operatorzy systemów 
przesyłowych ustanawiają w ramach 
każdego obszaru geograficznego 
określonego w art. 2h ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
ośrodek koordynacyjny, który będzie miał 
za zadanie:
(i) zapewnić platformę komunikacji w 
sytuacjach awaryjnych;
(ii) wykonywać regionalne nieprowadzone 
w czasie rzeczywistym badania 
przeciążenia na granicy.”

Or. en
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(Dodanie nowego art. 5b w dyrektywie 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Należy umacniać współpracę regionalną między sieciami, aby w możliwie największym 
stopniu ograniczyć ryzyko poważnych incydentów i przerw w dostawie energii elektrycznej 
oraz stworzyć jednolity rynek energii elektrycznej. Taka współpraca może zostać wzmocniona 
dzięki utworzeniu europejskiego ośrodka koordynacji przesyłu energii elektrycznej, który 
będzie zajmował się kwestiami bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych i analizami 
przeciążeń wzajemnych połączeń.

Poprawka 215
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 5c

„1b. Właściwe władze krajowe państw 
członkowskich obsługiwane przez nowego 
operatora systemu regionalnego 
harmonizują, zgodnie z wiążącym 
harmonogramem przekazanym Agencji, 
zasady dotyczące:
– przydzielania transgranicznych 
zdolności przesyłowych we wszystkich 
pasmach czasowych,
– wprowadzenia jednolitego interfejsu dla 
wszystkich użytkowników wzajemnych 
połączeń,
– wspólnego zarządzania rynkiem 
wtórnym,
– utworzenia zintegrowanego systemu 
przydzielania zdolności przesyłowej 
połączeń wzajemnych w okresach 
dziennych,
– dostosowania i bezpieczeństwa.”
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Or. xm

(Dodanie nowego art. 5c do dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wzmocnienie współpracy regionalnej między operatorami systemów przesyłowych pomoże 
w harmonizacji zasad eksploatacji systemów, w szczególności połączeń wzajemnych. 
Proponuje się zatem obowiązkową harmonizację zasad dotyczących zarządzania 
połączeniami wzajemnymi, a także bilansowania  i bezpieczeństwa systemów.

Poprawka 216
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – część wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) Artykuł 3 ustęp 2, część 
wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie ustalają 
kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń 
na budowę zdolności wytwórczych na ich 
terytorium. Kryteria te odnoszą się do:”

Or. 

(Dodanie nowych elementów do art. 6  ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Kryteria przyznawania zezwoleń muszą mieć charakter wiążący.

Poprawka 217
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3f) Artykuł 6 ustęp 2 litera g) otrzymuje 
brzmienie:
„g) charakteru źródeł energii 
pierwotnej, przy czym zezwolenie na 
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł 
kopalnych jest udzielane jedynie 
przedsiębiorstwom, które produkują 
przynajmniej pewien procent energii, 
określony przez państwo członkowskie, w 
sposób zrównoważony i które korzystają z 
najnowocześniejszych technologii w celu 
zmniejszenia emisji CO2;”

Or. nl

(Dodanie nowych elementów do art. 6  ust. 2 litera g) dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Zezwoleń należy udzielać tylko przedsiębiorstwom korzystającym z najczystszych technologii 
i przyczyniającym się do osiągnięcia krajowego celu w dziedzinie energii zrównoważonej.

Poprawka 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Artykuł 6 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają, 
że mali wytwórcy stosujący wytwarzanie 
zdecentralizowane lub rozproszone 
korzystają z uproszczonych procedur 
przyznawania zezwoleń. Procedury 
uproszczone powinny mieć zastosowanie 
do wszystkich zakładów poniżej 50 MW i 
do wszystkich wytwórców stosujących 
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wytwarzanie rozproszone.”

Or. en

(Zmiana art. 6 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W celu zachęcenia do rozwoju zdecentralizowanych źródeł energii i mając świadomość 
bardziej ograniczonego oddziaływania mniejszych źródeł energii na środowisko naturalne, 
należy stworzyć zestaw przyspieszonych procedur.

Poprawka 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zakaz przyznawania nowej zdolności w 
przypadku wytwarzania powodującego 
wysokie poziomy emisji CO2

Spełniając wymogi art. 6 i 7, państwa 
członkowskie nie wydają zezwolenia na 
nowe zdolności w zakresie wytwarzania, 
których wykorzystanie prowadziłoby do 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery w 
ilości  przekraczającej 350 gram na 
kilowatogodzinę wytworzonej energii 
elektrycznej.”

Or. en

(Dodanie nowego art. 7a do dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Sterna z 2006 r. stwierdza się, że nieosiągnięcie stabilizacji stężenia gazów 
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cieplarnianych w atmosferze może prowadzić do utraty przynajmniej 20% światowego PKB. 
Taka utrata, która po części będzie wynikiem zablokowania gospodarki UE w infrastrukturze 
energetycznej powodującej wysoką emisję CO2, wiązałaby się ze znacznym negatywnym 
wpływem na funkcjonowanie wewnętrznego rynku. Należy zatem zakazać nowych zdolności w 
zakresie wytwarzania, powodujących emisję dużych ilości CO2 na jednostkę wytworzonej 
energii elektrycznej.

Poprawka 220
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zakaz przyznawania nowej zdolności w 
przypadku wytwarzania powodującego 
wysokie poziomy emisji CO2

Spełniając wymogi art. 6 i 7, państwa 
członkowskie nie wydają zezwolenia na 
nowe zdolności w zakresie wytwarzania, 
których wykorzystanie prowadziłoby do 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery w 
ilości  przekraczającej 420 gram na 
kilowatogodzinę wytworzonej energii 
elektrycznej.”

Or. en

(Dodanie nowego art. 7a do dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Sterna z 2006 r. stwierdza się, że nieosiągnięcie stabilizacji stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze może prowadzić do utraty przynajmniej 20% światowego PKB. 
Taka utrata wiązałaby się ze znacznym negatywnym wpływem na funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku i byłaby sprzeczna z głównym celem Unii, o którym mowa w art. 2 
Traktatu. Należy zatem zakazać nowych zdolności w zakresie wytwarzania, powodujących 
emisję dużych ilości CO2 na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej.
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Poprawka 221
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Limity odpowiedzialności cywilnej w 
przypadku wypadku jądrowego
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za 
elektrownię jądrową corocznie 
przedstawia właściwemu organowi 
krajowemu i Komisji dowód posiadania 
ważnego ubezpieczenia na wypadek 
roszczeń podmiotu trzeciego wynikających 
z wypadku jądrowego w wysokości 
każdorazowo co najmniej 2,8 mld euro.”

Or. en

(Dodanie nowego art. 7a w dyrektywie 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Aktualne limity odpowiedzialności cywilnej w przypadku wypadku jądrowego w UE stanowią 
mozaikę systemów i podsystemów prawnych. W celu poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zmniejszenia zakłóceń konkurencji, zwłaszcza w związku z handlem 
transgranicznym, UE powinna określić zharmonizowaną kwotę minimalną. Proponowana 
kwota stanowi limit, który zastosowano już w Niemczech.

Poprawka 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Limity odpowiedzialności operatora w 
przypadku poważnego wypadku 
jądrowego
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za 
elektrownię jądrową corocznie 
przedstawia właściwemu organowi 
krajowemu i Komisji dowód posiadania 
ważnego ubezpieczenia na wypadek 
roszczeń podmiotu trzeciego wynikających 
z poważnego wypadku, do wysokości co 
najmniej 2 500 000 000 euro od jednego 
zdarzenia.”

Or. en

(Dodanie nowego art. 7a w dyrektywie 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Aktualne granice odpowiedzialności cywilnej w UE są znacznie zróżnicowane. W większości 
państw członkowskich, w których działają elektrownie jądrowe, minimalna wysokość 
ubezpieczenia wymaganego od przedsiębiorstwa nie przekracza 500 mln euro za zdarzenie.  
W celu zharmonizowania takich limitów z myślą o poprawie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zmniejszeniu zakłóceń konkurencji, zwłaszcza w związku z handlem 
transgranicznym, UE powinna określić standardową kwotę minimalną. Proponowana kwota 
stanowi limit, który zastosowano już w Niemczech.

Poprawka 223
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
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„Artykuł 7a
Ustanawiając krajowe modele 
funkcjonowania systemu przesyłowego, 
państwa członkowskie mogą dokonać 
wyboru spośród następujących opcji:
a) istnienie jednego lub większej liczby 
operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z art. 8 lub jednego lub większej 
liczby niezależnych operatorów systemu 
zgodnie z art. 10;
b) istnienie jednego lub większej liczby 
operatorów systemu przesyłowego i 
jednego lub  większej liczby niezależnych 
operatorów systemu.”

Or. en

(Dodanie nowego art. 7a w dyrektywie 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że wyjątek od art. 8 ust.1 nie będzie oznaczał automatycznego 
utworzenia zróżnicowanego niezależnego operatora systemu dla każdego przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, jeżeli zostanie złożony taki wniosek w ramach art. 10.

Poprawka 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Aby zapewnić niezależność operatorów 
systemów przesyłowych, państwa 
członkowskie zapewniają, że od dnia [data 
transpozycji plus jeden rok] 
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przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
mają obowiązek spełniania przepisów 
art. 8 ust. 1 lit. a) do d) lub art. 10, bądź 
też przepisów art. 8ba:

Or. en

(Dodanie nowego art. 7a w dyrektywie 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza faktyczny i skuteczny rozdział jako rozwiązanie alternatywne 
dla rozdziału własności i niezależnych operatorów systemu. Zapewnia skuteczne rozdzielenie 
operatorów systemów przesyłowych bez naruszania prawa własności i konieczności sprzedaży 
systemu przesyłowego bądź produkcji energii.

Poprawka 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3i) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7b
Odpowiedzialność operatora w przypadku 
poważnego wypadku jądrowego
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za 
elektrownię jądrową corocznie 
przedstawia właściwemu organowi 
krajowemu dowód posiadania ważnego 
ubezpieczenia na wypadek wszelkich 
ewentualnych roszczeń podmiotu 
trzeciego wynikających z poważnego 
wypadku jądrowego”.

Or. en

(Dodanie nowego art. 7b po art. 7a w dyrektywie 2003/54/WE)
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Uzasadnienie

Aktualne granice odpowiedzialności cywilnej w UE są znacznie zróżnicowane. W celu 
zharmonizowania poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i zmniejszenia zakłóceń 
konkurencji, zwłaszcza w związku z handlem transgranicznym, UE powinna wprowadzić 
wymóg ustanowienia odpowiednich systemów odszkodowawczych, aby wszelkie potencjalne 
ofiary mogły otrzymać odszkodowanie i aby zapewnić wytwórcom energii równe warunki.
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