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Poprawka 314
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Informacje handlowe niezbędne z 
punktu widzenia konkurencji na rynku, 
mianowicie informacje umożliwiające 
identyfikację punktu dostawy oraz 
informacje dotyczące zainstalowanej 
mocy, a także mocy wynikającej z umowy 
są dostępne wszystkim dostawcom energii 
elektrycznej na rynku. W razie potrzeby 
krajowy organ regulacyjny narzuca 
przedsiębiorstwom zasiedziałym 
obowiązek dostarczenia tych danych 
zainteresowanym.

Or. fr

Poprawka 315
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Zarządzający siecią dystrybucji 
czuwają nad tym, aby informacje 
handlowe niezbędne z punktu widzenia 
konkurencji na rynku, tzn. informacje 
umożliwiające identyfikację punktu 
dostawy oraz informacje dotyczące 
zainstalowanej mocy, a także mocy 
wynikającej z umowy były w sposób 
niedyskryminujący dostępne dostawcom
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energii elektrycznej na rynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa zasiedziałe posiadają ogół informacji dotyczących przyłączenia abonenta, 
ponieważ z jednej strony przejęły bazy danych, a z drugiej strony zaopatrują ogół abonentów 
w oparciu o taryfy regulowane. Wyodrębnienie z pola tych „drażliwych informacji 
handlowych” informacji umożliwiających identyfikację punktu dostawy, zainstalowanej mocy, 
a także mocy wynikającej z umowy umożliwiłoby zdrowszą konkurencję.

Poprawka 316
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dodaje się artykuł w brzmieniu: 
„Artykuł 12a
1. W ciągu roku od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej] operatorzy systemów 
przesyłowych powołują Ośrodek 
koordynacji połączeń wzajemnych. 
2. Ośrodek koordynacji połączeń 
wzajemnych posiada osobowość prawną i 
jest niezależny.  
3. Ośrodek koordynacji połączeń 
wzajemnych dysponuje niezbędną 
informacją i zasobami komunikacyjnymi, 
jak również odpowiednimi ekspertyzami.
4. Operatorzy systemów przesyłowych 
muszą udzielać Ośrodkowi koordynacji 
połączeń wzajemnych wszelkich istotnych 
informacji dotyczących planowania 
operacyjnego i bieżących operacji 
dokonywanych w ich odpowiednich 
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systemach, w tym codziennie przekazywać 
informacje o oczekiwanej dostępnej 
zdolności, rzeczywiście wykorzystywanej 
zdolności, dochodów z mechanizmu 
rekompensat oraz ograniczenia mocy. 
Agencja zatwierdza wykza tych 
informacji, zaś informacje publikuje 
elektronicznie Ośrodek koordynacji 
połączeń wzajemnych. 
5. Ośrodek koordynacji połączeń 
wzajemnych odpowiada za zarządzanie 
sytuacjami awaryjnymi i naprawą, 
zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi 
procedurami. Procedury te ustanawia się i 
zatwierdza zgodnie z [art. 2e] 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
6. Ośrodek koordynacji połączeń 
wzajemnych przedstawia agencji i Komisji 
roczne sprawozdanie, w którym opisuje 
wykorzystanie połączeń wzajemnych, w 
tym powiązane dochody z mechanizmu 
rekompensat, jak również wszelkie istotne 
przestoje i zakłócenia, jakie wystąpiły w 
każdym z wzajemnie połączonych 
systemów, oraz działania, jakie podjęli 
operatorzy systemów przesyłowych w celu 
przywrócenia stanu normalnego”.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie Ośrodka koordynacji połączeń wzajemnych ma kluczowe znaczenie dla 
przyszłego rozwoju rynku wewnętrznego. Żeby zwiększyć przejrzystość wewnętrznego rynku 
energetycznego, trzeba udostępnić wszystkim zaangażowanym podmiotom aktualną i spójną 
informację w odniesieniu do połączeń wzajemnych. Powinni to zapewnić i zarządzać tym 
operatorzy systemów przesyłowych.

Poprawka 317
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Operator systemu dystrybucyjnego 
dostarcza użytkownikom systemu 
informacje konieczne do tego, by mieli 
sprawny dostęp do systemu i mogli z niego 
korzystać”.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność ma znaczenie nie tylko dla dostępu do sieci, lecz również dla korzystania z niej. Z 
tego względu należy poszerzyć zakres tego przepisu, żeby umożliwić użytkownikom i 
operatorom optymalizację wykorzystania i dystrybucji systemów.

Poprawka 318
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. W ciągu roku od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej] operator systemu 
dystrybucyjnego przedkłada właściwemu 
organowi regulacyjnemu wniosek, w 
którym opisuje odpowiednie systemy 
informacji i komunikacji, jakie należy 
wdrożyć, żeby udzielać informacji, o której 
mowa w ust. 3. Wniosek ma ulatwić 
między innymi wykorzystanie 
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dwukierunkowych liczników 
elektronicznych, aktywny udział 
odbiorców końcowych i producentów 
wytwarzania rozproszonego w operowaniu 
systemem, a także przepływ bieżących 
informacji pomiędzy operatorami 
systemów dystrybucyjnych oraz 
operatorami systemów przesyłowych, co 
ma na celu optymalizację wykorzystania 
dostępnych zasobów w zakresie produkcji, 
sieci i popytu”.

Or. en

(Adds new paragraph 3a to Article 14 of Directive 2003/54/EC)

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że wykorzystane zostaną wszystkie zasoby, w tym popyt, wytwarzanie 
rozproszone i sieci dystrybucji, operatorzy systemów dystrybucyjnych muszą wdrożyć 
nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, które przekształcą sieci dystrybucji w 
aktywne składniki systemu trwałej energii. Inteligentne sieci mają kluczowe znaczenie dla 
wydajnego pod względem kosztów wykorzystania zasobów odnawialnych oraz dla szerokiego 
zastosowania wydajnego zarządzania popytem, co pomoże w procesie wprowadzania nowych 
usług energetycznych.

Poprawka 319
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9d) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3b. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej] krajowe organy 
regulacyjne zatwierdzają wnioski, 
o których mowa w ust. 3a. Krajowe 
organy regulacyjne zapewniają pełne 
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współdziałanie systemów informacji i 
komunikacji, które mają zostać wdrożone. 
W tym celu mogą wydawać wytyczne i 
wprowadzać poprawki do wniosków, o 
których mowa w ust. 3a”.

Or. en

(Dodanie nowego ustępu do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 320
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9e) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3c. Przed zawiadomieniem operatora 
systemu dystrybucyjnego o swojej decyzji 
w sprawie wniosku, o którym mowa w 
ust. 3, krajowy organ regulacyjny 
zawiadamia agencję lub Komisję, jeżeli 
agencja jeszcze nie podjęła prac. Agencja 
lub Komisja zapewniają, że systemy 
informacji i komunikacji, które mają 
zostać wdrożone, ułatwiają rozwój 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
nie wprowadzają żadnych przeszkód 
technicznych”.

Or. en

(Dodanie nowego ustępu do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)
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Poprawka 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9f) Artykuł 14 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„4. Państwo członkowskie wymaga od 
operatora systemu dystrybucyjnego, aby 
podczas dysponowania instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną 
przyznawał pierwszeństwo tym 
instalacjom, które wykorzystują
odnawialne źródła energii [...] lub takim, 
które produkują łącznie ciepło 
i elektryczność”.

Or. en

(Zmiana jednego słowa i skreślenie dwóch słów z art. 14 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Żeby osiągnąć cel polegający na tym, że do 2020 r. 20% energii UE ma pochodzić z 
odnawialnych źródeł energii, należy zagwarantować pierwszeństwo dostępu do sieci energii 
odnawialnej.

Poprawka 322
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9f) Artykuł 14 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:

„4. Państwo członkowskie wymaga od 
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operatora systemu dystrybucyjnego, aby 
podczas dysponowania instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną 
przyznawał pierwszeństwo nowym 
instalacjom, z wyjątkiem przypadków, w 
których naruszone zostają techniczne 
wymogi wyrównawcze lub bezpieczeństwo 
i niezawodność sieci”.

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 44 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Nowe instalacje wytwarzające energię elektryczną muszą uzyskać pierwszeństwo w dostępie 
do sieci, pod warunkiem że nie wiążą się z tym żadne kwestie równoważenia. Umożliwi to 
państwom członkowskim osiągnięcie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 323
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9g) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu: 
„4a. Państwa członkowskie wspierają 
również rozwój inteligentnych pomiarów i 
sieci, za które odpowiadają 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej. Krajowe 
organy regulacyjne monitorują ten rozwój 
i ustanawiają na jego rzecz wspólne 
standardy.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 4a do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)
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Uzasadnienie

Państwa czlonkowskie wspierają rozwój inteligentnych pomiarów i sieci, podczas gdy 
krajowe organy regulacyjne powinny mieć za zadanie monitoring tego procesu.

Poprawka 324
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9g) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu: 
„4a. W ciągu 10 lat od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej] państwa 
członkowskie zapewniają również 
instalację inteligentnych liczników i sieci z 
szerokim wykorzystaniem technologii 
informacyjnych zorientowanych na 
odbiorcę, przy czym instalacji takiej 
dokonują przedsiębiorstwa zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej.  W celu 
zapewnienia realizacji tego obowiązku w 
wyznaczonym terminie krajowe organy 
regulacyjne opracują długofalowy 
program.”

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna zachęcać państwa członkowskie do instalowania inteligentnych 
liczników i sieci w wyznaczonych ramach czasowych; istnieją dowody wskazujące na to, że 
odbiorcy powinni na tym skorzystać i stać się bardziej świadomi osobistego zużycia energii w 
czasie rzeczywistym. 



PE404.525v01-00 12/106 AM\714880PL.doc

PL

Poprawka 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9h) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6a. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych ułatwiają udział dużych 
odbiorców końcowych, grup odbiorców 
końcowych oraz producentów 
wytwarzania rozproszonego w rynkach 
rezerw i równoważenia, jeżeli tylko 
spełniają oni tę funkcję. Jeżeli oferty 
producentow i odbiorców mają tę samą 
cenę, pierwszeństwo ma popyt.

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 6a do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Dla poprawy wydajności eneregetycznej istotne jest, żeby odbiorcy i producenci wytwarzania 
rozproszonego aktywnie uczestniczyli w rynkach usług pomocniczych, w szczególności jeżeli 
mogą zmniejszyć popyt w systemie w niektórych sytuacjach krytycznych (obciążenie 
szczytowe, sytuacje awaryjne). W rynkach tych mogą uczestniczyć duzi odbiorcy. Mali 
odbiorcy nie mogą uczestniczyć w takich rynkach, chyba że ktoś (np. dostawca) jest w stanie 
zebrać ich większą liczbę i poddać kontroli częśc ich popytu.

Poprawka 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9i) W art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6b. Krajowe organy regulacyjne 
zapewniają, że zasady dotyczące 
równoważenia i taryfy stosowane przez 
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeżeli spełniają oni taką 
funkcję, zostaną zharmonizowane w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy 
.../.../WE [zmieniającej dyrektywę 
2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej]. 
W szczególności zapewniają, że duzi 
odbiorcy końcowi, grupy odbiorców 
końcowych i producenci wytwarzania 
rozproszonego będą w stanie rzeczywiście 
uczestniczyć w usłyugach rezerw i 
równoważenia.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 6b do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 organy regulacyjne są odpowiedzialne „za ustalanie lub zatwierdzanie [...] 
przynajmniej metod stosowanych do wyliczania lub ustanawiania warunków dla [...] 
zapewniania uslug równoważenia sieci”. Jako że harmonizacja usług równoważenia sieci 
stanowi kluczowy element sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej, organy regulacyjne muszą zrealizować odpowedni poziom harmonizacji na 
szczeblu krajowym i unijnym w ścisłej współpracy z operatorami systemów przesylowych i 
dystrybucyjnych.

Poprawka 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 j (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9j) W art. 14 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„7a. Pierwszeństwo ma energia 
elektryczna uzyskiwana z odnawialnych 
źródeł energii, łącznego wytwarzania 
ciepła i elektryczności i innych rodzajów 
wytwarzania rozproszonego, zaś koszty 
przyłączania nowych producentów energii 
elektrycznej uzyskiwanej z odnawialnych 
źródeł energii oraz wytwarzających 
łącznie ciepło i elektryczność powinny być 
obiektywne, przejrzyste i nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru. 
Europejski system punktów odniesienia 
zapewnia, że zachęcanie do wytwarzania 
rozproszonego nie natrafia na trudności.”

Or. en

(Adding new paragraph 7a to Article 14 of Directive 2003/54/EC)

Uzasadnienie

Koszt przyłączenia nowych źródeł energii odnawialnej, w szczególności elektrowni 
wiatrowych u wybrzeży morskich i elektrowni współwytwarzających, może zmniejszyć 
atrakcyjność inwestycyjną. Należy ustalić jasne i uczciwe taryfy, które uwzględnią dodatkowe 
korzyści powstałe dzięki tym technologiom.

Poprawka 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 k (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9k) W art. 14 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:

„7b. Finansowanie operatorów systemów 
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dystrybucyjnych jest niezależne od 
poziomy ich sprzedaży dzięki 
zastosowaniu stawek, które oddzielą ich 
budżetc od korzystania energii przez ich 
odbiorców.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 7b do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Powyższa zasada „rozdziału” jest kluczowa, żeby dać pierwszeństwo wydajnemu 
użytkowaniu. Likwiduje to motywację operatorów systemów dystrybucyjnych do zwiększania 
sprzedaży, niezależnie od ich powiązania z dostawcami sektora poszukiwania i produkcji 
energii. Można wdrożyć tę zasadę niezależnie od sytuacji podziału operatorów systemów 
dystrybucyjnych.

Poprawka 329
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 
wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji lub kreowania marki, do 
nieporozumień w zakresie odrębnej 
tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest składnikiem pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 
wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji, do nieporozumień w zakresie 
odrębnej tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Or. de
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Poprawka 330
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 
wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji lub kreowania marki, do 
nieporozumień w zakresie odrębnej 
tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 
wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji, do nieporozumień w zakresie 
odrębnej tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Or. de

Poprawka 331
Catherine Stihler, David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 
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wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji lub kreowania marki, do 
nieporozumień w zakresie odrębnej 
tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają wdrożyć środki zapewniające rzeczywisty rozdział dystrybucji od 
innego rodzaju działalności pionowo zintegrowanych spółek.

Poprawka 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz że 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może w ramach swojej działalności 
dostarczania energii elektrycznej osiągać 
nieuczciwych korzyści z racji swojej 
integracji pionowej. 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.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z tym przepisem Komisja Europejska przyjmie w procedurze komitologii wytyczne w 
celu zapewnienia (i) niezależności operatora systemu dystrybucyjnego, (ii) braku zachowań 
dyskryminacyjnych oraz (iii) że przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nie może w ramach 
swojej działalności dostarczania energii elektrycznej osiągać nieuczciwych korzyści z racji 
swojej integracji pionowej. Wszystkie te środki mają być przyjmowane przy udziale Rady i 
Parlamentu Europejskiego, gdyż nadmierne stosowanie procedury komitologii mogłoby 
zwiększyć niepewność prawną.

Poprawka 333
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz że 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może w ramach swojej działalności 
dostarczania energii elektrycznej osiągać 
nieuczciwych korzyści z racji swojej 
integracji pionowej. 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.”

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Procedura komitologii ma potencjalnie daleko idące skutki. Tego rodzaju zasadnicze 
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uregulowania naruszają istotę przepisów dotyczących rozdziału, którym podlegają operatorzy 
systemu dystrybucyjnego. „Procedura regulacyjna połączona z kontrolą” zaproponowana do 
uregulowania tych dziedzin ogranicza wpływ Parlamentu Europejskiego.

W rezultacie Komisja przenosi w ten sposób istotne decyzje ze zwykłego, demokratycznego 
postępowania prawodawczego do procedury komitologii.

Poprawka 334
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz że 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może w ramach swojej działalności 
dostarczania energii elektrycznej osiągać 
nieuczciwych korzyści z racji swojej 
integracji pionowej. 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.”

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Procedura komitologii ma potencjalnie daleko idące skutki. Tego rodzaju zasadnicze 
uregulowania naruszają istotę przepisów dotyczących rozdziału, którym podlegają operatorzy 
systemu dystrybucyjnego. „Procedura regulacyjna połączona z kontrolą” zaproponowana do 
uregulowania tych dziedzin ogranicza wpływ Parlamentu Europejskiego.

W rezultacie Komisja przenosi w ten sposób istotne decyzje ze zwykłego, demokratycznego 
postępowania prawodawczego do procedury komitologii.
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Poprawka 335
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz że 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może w ramach swojej działalności 
dostarczania energii elektrycznej osiągać 
nieuczciwych korzyści z racji swojej 
integracji pionowej. 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.”

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rozdziału są zasadniczymi uregulowaniami w zakresie liberalizacji rynku 
energii elektrycznej. Ponadto wiążą się z tym ingerencje w prawo spółek, których w 
kontekście znaczenia prawa spółek dla gospodarki nie można uznać za „nieistotne”.

Poprawka 336
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz że 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może w ramach swojej działalności 
dostarczania energii elektrycznej osiągać 
nieuczciwych korzyści z racji swojej 
integracji pionowej. 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.”

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Tak szeroka kompetencja Komisji w odniesieniu do operatorów systemów dystrybucyjnych, 
polegająca na wprowadzeniu procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, jest 
niedemokratyczna i z tego względu należy ją odrzucić.

Poprawka 337
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu ust. 1–4 do 
zintegrowanych przedsiębiorstw energii 
elektrycznej obsługujących mniej niż 
100 000 przyłączonych odbiorców lub 
obsługujących małe systemy wydzielone.
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Or. de

Poprawka 338
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie oceniają, czy 
należy podjąć decyzję o niestosowaniu ust. 
1–4 do zintegrowanych przedsiębiorstw 
energii elektrycznej obsługujących mniej 
niż 100 000 przyłączonych odbiorców lub 
obsługujących małe systemy wydzielone.

Or. de

Poprawka 339
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu ust. 1–4 do 
zintegrowanych przedsiębiorstw energii 
elektrycznej obsługujących mniej niż 
100 000 przyłączonych odbiorców lub 
obsługujących małe systemy wydzielone.

Or. de
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Poprawka 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Artykuł 19 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
“3. Przedsiębiorstwa energetyczne 
przechowują w swej wewnętrznej 
księgowości, oddzielne sprawozdania 
finansowe dotyczące działalności 
przesyłowej i dystrybucyjnej, tak jak 
powinny to robić w przypadku 
prowadzenia tego rodzaju form 
działalności przez odrębne 
przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia 
dyskryminacji, subsydiowania skrośnego i 
zakłócenia konkurencji. Przedsiębiorstwa 
prowadzą także rachunkowość, która 
może być skonsolidowana, odnoszącą się 
do każdej działalności dotyczącej energii 
elektrycznej niezwiązanej z przesyłaniem 
ani dystrybucją. Do dnia 1 lipca 2007 r. 
przedsiębiorstwa te prowadzą oddzielną 
rachunkowość dla dostaw odbiorcom 
uprawnionym oraz dla dostaw odbiorcom 
nieuprawnionym. W rachunkowości 
określa się dochód wynikający z 
posiadania na własność systemu 
przesyłowego/dystrybucyjnego. W 
stosownych przypadkach przedsiębiorstwa 
prowadzą skonsolidowaną rachunkowość 
dla innych rodzajów działalności poza 
sektorem energii elektrycznej.
Wewnętrzna rachunkowość obejmuje 
zestawienia bilansowe oraz rachunek 
zysków i strat dla każdego rodzaju 
działalności.”

Or. en

(Zmiana jednego słowa („każdej”) w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)
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Uzasadnienie

W rezultacie rozwoju wielonarodowych spółek energetycznych w Europie trzeba 
doprecyzować, że indywidualna rachunkowość każdej krajowej spółki energetycznej podlega 
publikacji, a nie włączeniu do rachunkowości spółki macierzystej.

Poprawka 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W art. 19 dodaje się ustęp 
w brzmieniu: 
„4a. Państwa członkowskie przyjmują 
oddzielną rachunkowość w odniesieniu do 
finansowania przyszłych działań z zakresu 
likwidacji odpadów wytwarzanych przez 
elektrownie lub zarządzania nimi. 
Dochody z tych przyszłych działań 
powinny podlegać kontroli lub być 
zarządzane z upoważnienia przez 
niezależny organ krajowy lub oddzielne 
przedsiębiorstwo zarządzające a nie 
elektrownię czy właściciela instalacji.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu do art. 19 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

We wszystkich sektorach energetycznych państwa członkowskie przyjęły odmienne metody 
finansowego zarządzania funduszami na likwidację odpadów. Po zamknięciu instalacji szereg 
działań mających na celu wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystanie zasobów 
paliwowych będzie wymagało prac oczyszczających. W świetle zasady „zanieczyszczający 
płaci” operator musi wykazać, że koszty związane z tymi działaniami wystąpiły w okresie 
funkcjonowania instalacji.
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Poprawka 342
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Artykuł 20 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„2. Operator danego systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego może 
odmówić dostępu, jeśli nie dysponuje 
konieczną zdolnością fizyczną. Odmowę 
należy odpowiednio uzasadnić na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
opartych na względach technicznych i 
gospodarczych. Krajowy organ 
regulacyjny zapewnia, że kryteria te 
stosuje się spójnie oraz że użytkownik 
systemu, któremu odmówiono dostępu, ma 
prawo wniesienia środka odwoławczego. 
Krajowy organ regulacyjny dopilnowuje, 
by w stosownych przypadkach i gdy ma 
miejsce odmowa dostępu, operator 
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego 
przedstawił istotne informacje o środkach, 
jakie byłyby konieczne dla usprawnienia 
sieci. Od strony występującej o takie 
informacje można wymagać uzasadnionej 
opłaty odzwierciedlającej koszt 
przygotowania takich informacji.”

Or. en

(Adds new elements to Article 20(2) of Directive 2003/54/EC)

Uzasadnienie

Wszelkiej odmowy dostępu powinien dokonać operator systemu, a odmowa ta powinna 
opierać się na rozsądnych kryteriach, uzasadnionych technicznie i gospodarczo. Odmowa 
powinna być uzasadniona tylko wówczas, gdy brakuje wystarczającej zdolności fizycznej. 
Organ regulacyjny powinien mieć za zadanie zapewnić, że kryteria odmowy dostępu są 
stosowane spójnie, oraz zalecić inwestycję związaną ze zdolnością lub połączeniem, żeby 
poprawić połączenie, jeżeli jest to gospodarczo uzasadnione.
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Poprawka 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11d) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 20a

Łączenie odbiorców końcowych

1. Dostawcy mogą połączyć popyt 
odbiorców końcowych, żeby przekazywać 
ofertę popytu w imieniu odbiorców 
detalicznych bezpośrednio na 
zorganizowane rynki, w tym na rynki 
równoważenia sieci.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
podmiotom niebędącym dostawcami, a 
łączącym odbiorców końcowych, na 
przekazywanie oferty popytu w imieniu 
odbiorców detalicznych bezpośrednio na 
zorganizowane rynki, w tym na rynki 
równoważenia sieci.
3. Państwa czlonkowskie lub krajowe 
organy regulacyjne mogą ograniczyć 
ograniczyć zdolność dostawców lub 
podmiotów niebędących dostawcami, 
łączących odbiorców końcowych, do 
przekazywania oferty popytu na rynki 
równoważenia sieci do sumy popytu 
zakontraktowanej w danym państwie 
czlonkowskim.

Or. en

(Adding a new Article 20a Directive 2003/54/EC)
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Uzasadnienie

Udział popytu w rynkach energii elektrycznej, w tym w rynkach hurtowych i równoważenia 
sieci, jest kluczowym krokiem w kierunku poprawy wydajności energetycznej i ograniczenia 
pozycji obecnych producentów. Jednak mali odbiorcy nie mają możliwości indywidualnego 
udziału w tych rynkach. Z tego względu zezwolenie podmiotom łączącym odbiorców 
końcowych na przekazywanie oferty popytu w imieniu odbiorców detalicznych bezpośrednio 
na zorganizowane rynki stanowi niezbędny krok w kierunku wydajniejszego rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 344
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11e) W art. 21 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2a. Odbiorcy spełniający warunki mają 
prawo do zawierania umów z kilkoma 
dostawcami jednocześnie.

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 2a do art. 21 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Odbiorcy muszą mieć możliwość zawierania umów z kilkoma dostawcami jednocześnie.

Poprawka 345
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11e) W art. 21 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2a. W razie zakłóceń na rynku państwa 
członkowskie mogą zastosować niezbędne 
i proporcjonalne środki przejściowe w 
odniesieniu do zakładów 
energochłonnych określonych w art. 17 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 2003/96/WE, żeby 
pomóc im w dostosowaniu się do 
przyszłych ram pełnej konkurencji.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 2a do art. 21 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W UE cena energii elektrycznej stawia elektrochłonne przedsiębiorstwa wytwarzające towary 
w gorszej sytuacji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa te nie mają wyboru i muszą nabywać na 
swoje potrzeby energię na zliberalizowanych rynkach energetycznych po cenach, które jeszcze 
nie odzwierciedlają pełnej i uczciwej konkurencji. Środki przejściowe umożliwią zakładom 
elektrochłonnym dostęp do energii po cenach konkurencyjnych, dopóki nie zostaną wdrożone 
skuteczne środki dotyczące rozdziału, niezależne organy regulacyjne nie podejmą w pełni 
swych prac, a rynek unijny nie będzie w pełni konkurencyjny.

Poprawka 346
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11e) W art. 21 dodaje się ustęp 
w brzmieniu: 
„2a. Agencja monitoruje na bieżąco 
wszystkie zorganizowane rynki hurtowe 
energii elektrycznej powstałe w Unii, w 
EOG oraz w państwach sąsiadujących, 
żeby wykrywać nadużywanie pozycji na 
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rynku i braki w strukturze rynku oraz żeby 
wspierać udoskonalanie wydajności rynku 
wewnętrznego.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 2a do art. 21 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Monitorowanie rynku jest mocnym narzędziem wykrywania nadużywania pozycji na rynku. 
Ważne jest zagwarantowanie, że monitorowanie rynków krajowych jest dokonywane przez 
krajowe organy regulacyjne w oparciu o zharmonizowane kryteria i metody. Często jednakże 
krajowe organy regulacyjne nie posiadają niezbędnych środków do stałego, bieżącego  
monitorowania rynków, opierając się wtedy na miesięcznych lub nawet rocznych analizach. 
Agencja powinna mieć do swojej dyspozycji wszelkie niezbędne środki w celu wykonywania 
tego kluczowego zadania.

Poprawka 347
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 -a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11f) Po art. 22 dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

Artykuł 22a

Pomiar
1. Odbiorcy końcowi mają prawo do 
własności lub do wynajęcia od 
któregokolwiek przedsiębiorstwa 
dostawczego lub dystrybucyjnego 
liczników elektryczności w ciągu sześciu 
lat od wejścia w życie dyrektywy .../.../WE 
[zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej].
2. W ciągu sześciu lat od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
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dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej] wszyscy odbiorcy 
energii elektrycznej muszą zostać 
wyposażeni w dwukierunkowe liczniki 
elektroniczne.
3. Państwa czlonkowskie mogą wymagać 
od końcowego dostawcy, żeby wyposażył 
swoich odbiorców w dwukierunkowe 
liczniki elektroniczne.
4. Państwa czlonkowskie zapewniają, że 
standardy ustanawiające minimalny 
poziom projektu technicznego oraz 
wymogi operacyjne dla liczników 
wypracowuje się publikuje zgodnie z 
dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie 
przyrządów pomiarowych1. Tego rodzaju 
przepisy techniczne zapewniają możliwość 
współdziałania systemów, są obiektywne i 
niedyskryminacyjne. O tych przepisach 
powiadamia się Komisję zgodnie z art. 8 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego2.”
1 Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

2 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

Or. en

(Dodaje do dyrektywy 2003/54/WE nowy artykuł 22a)

Uzasadnienie

Dwukierunkowe liczniki elektroniczne (liczniki inteligentne) są kamieniem węgielnym 
nowoczesnego systemu energetycznego. Umożliwiają aktywną interakcję pomiędzy odbiorcą a 
dostawcą, co poprawia ogólną wydajność. Dostarczają odbiorcom, dostawcom i operatorom 
systemów dystrybucyjnych dokładniejszej informacji, co zwiększa świadomość odbiorców 
dotyczącą wykorzystania energii, umożliwia dostawcom zoptymalizowanie umów i ofert oraz 
dostarcza danych cennych dla planowania i obsługi sieci dystrybucyjnych.
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Poprawka 348
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden krajowy organ regulacyjny.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden krajowy organ regulacyjny.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezależność organu regulacyjnego i 
zapewniają, że wykonuje on swoje 
uprawnienia w sposób bezstronny i 
przejrzysty. W tym celu państwo 
członkowskie zapewnia, że w czasie 
wykonywania zadań regulacyjnych, 
powierzonych mu na mocy niniejszej 
dyrektywy, organ regulacyjny jest prawnie 
oddzielony i funkcjonalnie niezależny od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, oraz że jego 
personel i osoby odpowiedzialne za jego 
zarządzanie działają niezależnie od 
jakichkolwiek interesów rynkowych i nie 
zwracają się o udzielenie ani nie przyjmują 
poleceń ze strony jakichkolwiek władz ani 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezależność organu regulacyjnego i 
zapewniają, że wykonuje on swoje 
uprawnienia w sposób bezstronny i 
przejrzysty. W tym celu państwo 
członkowskie zapewnia, że w czasie 
wykonywania zadań regulacyjnych, 
powierzonych mu na mocy niniejszej 
dyrektywy i aktów powiązanych, organ 
regulacyjny 

a) jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie 
niezależny od jakiegokolwiek innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego,

b) jego personel i osoby odpowiedzialne za 
jego zarządzanie działają niezależnie od 
jakichkolwiek interesów rynkowych, oraz

c) jego pracownicy i osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie nim, bez uszczerbku dla 
ścisłej współpracy – w odpowiednich 
przypadkach – z innymi odnośnymi 
organami krajowymi, przy wykonywaniu 
swoich zadań regulacyjnych nie zwracają 
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się o udzielenie ani nie przyjmują 
bezpośrednich poleceń ze strony 
jakichkolwiek władz ani innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego.

3. W celu ochrony niezależności organu 
regulacyjnego państwa członkowskie 
zapewniają w szczególności, że:

3. W celu ochrony niezależności organu 
regulacyjnego państwa członkowskie 
zapewniają w szczególności, że:

a) organ regulacyjny posiada osobowość 
prawną, autonomię budżetową oraz 
stosowne zasoby kadrowe i finansowe do 
realizacji swoich zadań; 

a) organ regulacyjny może podejmować 
suwerenne decyzje, niezależnie od 
jakichkolwiek innych podmiotów 
politycznych, i posiada autonomię w 
wykonywaniu swojego budżetu oraz 
stosowne zasoby kadrowe i finansowe do 
realizacji swoich zadań;

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego naczelny zarząd jest powoływany 
na okres co najmniej pięciu lat i może
zostać zwolniony z pełnienia funkcji w 
trakcie swojej kadencji jedynie w 
przypadku, gdy nie spełnia już warunków 
określonych w niniejszym artykule lub 
dopuścił się poważnego uchybienia 
w świetle prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 349
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden krajowy organ regulacyjny.

1. Do celów reprezentacji i kontaktów na 
szczeblu Wspólnoty każde państwo 
członkowskie wyznacza jeden krajowy 
organ regulacyjny. 

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezależność organu regulacyjnego i 
zapewniają, że wykonuje on swoje 
uprawnienia w sposób bezstronny i 
przejrzysty. W tym celu państwo 

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezależność organu regulacyjnego i 
zapewniają, że wykonuje on swoje 
uprawnienia w sposób bezstronny i 
przejrzysty. W tym celu państwo 
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członkowskie zapewnia, że w czasie 
wykonywania zadań regulacyjnych, 
powierzonych mu na mocy niniejszej 
dyrektywy, organ regulacyjny jest prawnie 
oddzielony i funkcjonalnie niezależny od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, oraz że jego 
personel i osoby odpowiedzialne za jego 
zarządzanie działają niezależnie od 
jakichkolwiek interesów rynkowych i nie 
zwracają się o udzielenie ani nie przyjmują 
poleceń ze strony jakichkolwiek władz ani 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego.

członkowskie zapewnia, że w czasie 
wykonywania zadań regulacyjnych, 
powierzonych mu na mocy niniejszej 
dyrektywy i aktów powiązanych, organ 
regulacyjny

a) jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie 
niezależny od jakiegokolwiek innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego, 
b) jego personel i osoby odpowiedzialne za 
jego zarządzanie działają niezależnie od 
jakichkolwiek interesów rynkowych, oraz 

c) jego pracownicy i osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie nim, bez uszczerbku dla 
ścisłej współpracy – w odpowiednich 
przypadkach – z innymi odnośnymi 
organami krajowymi, przy wykonywaniu 
swoich zadań regulacyjnych nie zwracają 
się o udzielenie ani nie przyjmują 
bezpośrednich poleceń ze strony 
jakichkolwiek władz ani innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego.

3. W celu ochrony niezależności organu 
regulacyjnego państwa członkowskie 
zapewniają w szczególności, że:

3. W celu ochrony niezależności organu 
regulacyjnego państwa członkowskie 
zapewniają w szczególności, że:

a) organ regulacyjny posiada osobowość 
prawną, autonomię budżetową oraz 
stosowne zasoby kadrowe i finansowe do 
realizacji swoich zadań;

a) organ regulacyjny może podejmować 
suwerenne decyzje, niezależnie od 
jakichkolwiek innych podmiotów 
politycznych, i posiada autonomię w 
wykonywaniu swojego budżetu oraz 
stosowne zasoby kadrowe i finansowe do 
realizacji swoich zadań;

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 

b) jego naczelny zarząd jest powoływany 
na okres co najmniej pięciu lat i może 
zostać zwolniony z pełnienia funkcji w 
trakcie swojej kadencji jedynie w 
przypadku, gdy nie spełnia już warunków 
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warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

określonych w niniejszym artykule lub 
dopuścił się poważnego uchybienia 
w świetle prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

W punkcie preambuły znajdzie się wzmianka, że obowiązek wyznaczenia jednego krajowego 
organu regulacyjnego nie jest niezgodny z faktem istnienia w niektórych państwach 
członkowskich wielu regulatorów na szczeblu federalnym/regionalnym. Potrzebne są dalsze 
dyskusje i przemyślenia, w szczególności by zapewnić spójność z art. 22c; oczekuje się 
stanowiska państw członkowskich/Komisji w kwestii istnienia wielu regulatorów.

Zrozumiałe jest, że zatwierdzanie budżetu regulatora przez prawodawcę nie jest przeszkodą 
dla autonomii budżetowej;

Poprawka 350
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) organ regulacyjny posiada osobowość 
prawną, autonomię budżetową oraz 
stosowne zasoby kadrowe i finansowe do 
realizacji swoich zadań; 

a) organ regulacyjny posiada osobowość 
prawną, autonomię finansową oraz 
stosowne zasoby kadrowe i finansowe do 
realizacji swoich zadań; 

Or. en

Uzasadnienie

Krajowy organ regulacyjny musi być niezależny od przedsiębiorstw i rządów tym bardziej, 
gdy państwo posiada udziały w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poza tym autonomia 
działania krajowych organów regulacyjnych może zostać ograniczona przez ich powiązanie 
budżetowe z państwem. Z tego powodu krajowe organy regulacyjne muzą dysponować 
środkami, które nie zależą od budżetu państw. Należy zatem zastąpić sformułowanie 
„autonomia budżetowa” (niejasne w odniesieniu do zależności od budżetu państwa) terminem 
„niezależność finansowa”.
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Poprawka 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na okres 
co najmniej pięciu lat z możliwością tylko 
jednokrotnego odnowienia (lub na 
nieodnawialny okres do dziesięciu lat) i 
może zostać zwolniony z pełnienia funkcji 
w trakcie swojej kadencji jedynie w 
przypadku, gdy nie spełnia już warunków 
określonych w niniejszym artykule lub 
dopuścił się poważnego uchybienia.

Or. en

Uzasadnienie

Pięcioletnia kadencja krajowego urzędu regulacyjnego powinna być jednokrotnie 
odnawialna, ze względu na jego długoterminowy charakter i potrzebę stabilizacji w sektorze 
energetycznym; mianowanie na dłuższy okres nie powinno podlegać przedłużeniu.

Poprawka 352
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 

b) jego zarząd jest powoływany na 
jednokrotnie odnawialny okres pięciu lat 
lub na nieodnawialny okres do 10 lat i 
może zostać zwolniony z pełnienia funkcji 
w trakcie swojej kadencji jedynie w 
przypadku, gdy nie spełnia już warunków 
określonych w niniejszym artykule lub 
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uchybienia. dopuścił się poważnego uchybienia.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku pięcioletniej kadencji zarządu krajowego organu regulacyjnego powinna istnieć 
możliwość jej przedłużenia o kolejne pieć lat, ponieważ rynek energetyczny wymaga na ogół 
decyzji długoterminowych i potrzebuje określonego stopnia stabilności. Dłuższe kadencje 
powinny być nieodnawialne.

Poprawka 353
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na okres 
co najmniej pięciu lat, podlegający 
wyłącznie jednokrotnemu odnowieniu i 
nie może zostać zwolniony z pełnienia 
funkcji w trakcie swojej kadencji, chyba że 
nie spełnia już warunków określonych w 
niniejszym artykule lub dopuścił się 
poważnego uchybienia.

Or. en

Poprawka 354
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 

b) jego zarząd jest powoływany na okres 
co najmniej pięciu lat z możliwością tylko 
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pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

jednokrotnego odnowienia (lub na 
nieodnawialny okres do dziesięciu lat) i 
może zostać zwolniony z pełnienia funkcji 
w trakcie swojej kadencji jedynie w 
przypadku, gdy nie spełnia już warunków 
określonych w niniejszym artykule lub 
dopuścił się poważnego uchybienia.

Or. en

Uzasadnienie

Pięcioletni okres działania zarządu regulatora krajowego powinien być jednokrotnie 
odnawialny, zważywszy długofalowy charakter działalności i potrzebę stabilności na rynku 
energii; mianowanie na dłuższy okres nie powinno podlegać przedłużeniu.

Poprawka 355
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na 
ustalony okres co najmniej pięciu lat, 
podlegający jednokrotnemu odnowieniu;
jeżeli zarząd składa się z kilku osób, mogą 
one być powoływane w różnym czasie, o 
ile to konieczne; zarząd może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji jedynie w przypadku, gdy 
nie spełnia już warunków określonych w 
niniejszym artykule lub dopuścił się 
poważnego uchybienia.

Or. en

Uzasadnienie

W działalności organu regulacyjnego musi istnieć ciągłość. Jeżeli istnieje zarząd (komisja) 
składająca się z wielu osób, powinny one być powoływane w różnym czasie w celu 
zapewnienia ciągłości pracy. Możliwość ponownego powołania pozwoliłaby zatrzymać 
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najlepsze osoby pełniące funkcje regulacyjne na dłuższy czas (ważne zwłaszcza dla małych
krajów).

Poprawka 356
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialny ustalony okres co najmniej 
pięciu lat i może zostać zwolniony z 
pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji 
jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na 
ustalony okres co najmniej pięciu lat, 
jednakże okres ten powinien w każdym 
wypadku przekraczać długość kadencji 
posłów do odpowiedniego parlamentu 
krajowego; zarząd może zostać zwolniony 
z pełnienia funkcji w trakcie swojej 
kadencji jedynie w przypadku, gdy nie 
spełnia już warunków określonych w 
niniejszym artykule lub dopuścił się 
poważnego uchybienia.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się ograniczyć wpływ polityczny na działalność organu regulacyjnego. Termin 
odnawiania organu regulacyjnego (zarządu organu) powinien być różny od terminu wyborów 
powszechnych.

Poprawka 357
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 a – ustęp 3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ba) potrzeby budżetowe organu 
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regulacyjnego są pokrywane przez 
bezpośrednie opłaty obciążające 
operatorów podlegających regulacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Rzeczywista niezależność organu regulacyjnego jest zgwarantowana przez przyznanie mu 
niezależnego źródła dochodu zamiast przydzielania środków z budżetu państwa. Potwierdzają 
to najlepsze przykłady z licznych krajów.

Poprawka 358
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele polityczne organu regulacyjnego Ogólne cele organu regulacyjnego

Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie
następujących celów:

Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny, w ramach 
swoich obowiązków i uprawnień, o 
których mowa w art. 22 c, a także przy 
regularnym zasięganiu opinii innych 
właściwych organów krajowych stosownie 
do przypadku i bez uszczerbku dla ich 
kompetencji, podejmuje wszelkie 
uzasadnione kroki zmierzające do 
osiągnięcia następujących celów:

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;

b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
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funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a); 

funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a); 

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu i
pogłębienia integracji rynków krajowych, 
co może ułatwić swobodny przepływ
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej; 

d) promowanie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych 
niedyskryminacyjnych systemów, a także
wystarczalności systemu;

(da) ułatwianie dostępu nowych zdolności 
wytwórczych do sieci, w szczególności 
usuwanie barier, które mogłyby 
uniemożliwić wchodzenie nowych 
uczestników rynku;

e) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

e) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają odpowiednie bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

f) zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania własnego rynku 
krajowego, a także promowanie skutecznej 
konkurencji we współpracy z organami 
ochrony konkurencji.

f) zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania własnego rynku 
krajowego, a także promowanie skutecznej 
konkurencji;

(fa) przyczynianie się do uzyskania 
wysokich standardów usługi powszechnej 
i publicznej w odniesieniu do energii 
elektrycznej, ochrony odbiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
pomoc w zagwarantowaniu, że środki 
ochrony odbiorcy, o których mowa w 
załączniku A, są efektywne;
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Or. en

Uzasadnienie

W wielu z tych dziedzin krajowy organ regulacyjny nie ma albo ma ograniczone uprawnienia. 
W związku z tym powinno się jasno stwierdzić, że krajowy organ regulacyjny „zmierza do 
osiągnięcia” tych celów „ogólnych”, aby uściślić, że nie jest to główny organ odpowiedzialny 
za ich osiągnięcie.

Z tego powodu niektóre z działań powinny przybrać postać „przyczyniania się”, a nie 
„gwarantowania”.

Poprawka 359
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych,
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

W celu zapewnienia skutecznej i uczciwej 
konkurencji w dziedzinie dostaw energii 
elektrycznej oraz zagwarantowania, że 
sieci dostaw energii będą eksploatowane 
długoterminowo, wydajnie i niezawodnie, 
reguluje się sieci energii elektrycznej. 
Jeżeli inne organy krajowe, w 
szczególności organy ochrony 
konkurencji, nie są właściwe dla realizacji 
zadań wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;
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b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a);

a) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu w postaci rzeczywistego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców poprzez odpowiednie, 
transgraniczne struktury dostępu do sieci 
i korzystania z sieci;

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

b) rozwój odpowiednich transgranicznych 
zdolności przesyłowych w celu 
zaspokojenia popytu, pogłębienia integracji 
rynków krajowych, żeby znieść istniejące 
ograniczenia w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, oraz umożliwienia 
określonego poziomu zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu oraz, 
odpowiednio, w obrębie sąsiadujących 
regionów, dzięki któremu zostanie 
umożliwiony rozwój skutecznej 
konkurencji;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;
e) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

c) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

f) zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania własnego rynku 
krajowego, a także promowanie 
skutecznej konkurencji we współpracy z 
organami ochrony konkurencji.

d) zapewnienie szybkiego podłączenia 
użytkowników sieci.

Or. de



AM\714880PL.doc 43/106 PE404.525v01-00

PL

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich organy ochrony konkurencji mają kompetencję 
ingerowania w dziedziny konkurencji. Z kolei inne państwa członkowskie udzieliły takich 
kompetencji organom regulacyjnym. Sformułowanie katalogu zadań musi pasować do obu 
form organizacyjnych, żeby uniknąć wewnątrzpaństwowych konfliktów kompetencyjnych –
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania 
rynku i rzeczywistej konkurencji powinno zostać zamieszczone na początku katalogu zadań.

Poprawka 360
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

Regulacja sieci energii elektrycznej służy 
celom w postaci zapewnienia skutecznej i 
uczciwej konkurencji w dziedzinie dostaw 
energii elektrycznej oraz 
zagwarantowania, że sieci dostaw energii 
będą eksploatowane długoterminowo, 
wydajnie i niezawodnie. Jeżeli inne 
organy krajowe, w szczególności organy 
ochrony konkurencji, nie są właściwe dla 
realizacji zadań wyszczególnionych w 
niniejszej dyrektywie, organ regulacyjny 
podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, 
które są ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;
b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a);

a) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu w postaci rzeczywistego 



PE404.525v01-00 44/106 AM\714880PL.doc

PL

otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców poprzez odpowiednie, 
transgraniczne struktury dostępu do sieci 
i korzystania z sieci;

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

b) rozwój odpowiednich transgranicznych 
zdolności przesyłowych w celu 
zaspokojenia popytu, pogłębienia integracji 
rynków krajowych, żeby znieść istniejące 
ograniczenia w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, oraz umożliwienia 
określonego poziomu zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu oraz, 
odpowiednio, w obrębie sąsiadujących 
regionów, dzięki któremu zostanie 
umożliwiony rozwój skutecznej 
konkurencji;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;
e) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

c) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

f) zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania własnego rynku 
krajowego, a także promowanie 
skutecznej konkurencji we współpracy z 
organami ochrony konkurencji.

d) zapewnienie szybkiego podłączenia 
użytkowników sieci.

Or. de

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich organy ochrony konkurencji mają kompetencję 
ingerowania w dziedziny konkurencji. Z kolei inne państwa członkowskie udzieliły takich 
kompetencji organom regulacyjnym. Sformułowanie katalogu zadań musi pasować do obu 
form organizacyjnych, żeby uniknąć wewnątrzpaństwowych konfliktów kompetencyjnych –
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zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania 
rynku i rzeczywistej konkurencji powinno zostać zamieszczone na początku katalogu zadań.

Poprawka 361
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny, w ramach 
swoich obowiązków i uprawnień, o 
których mowa w art. 22 c, a także przy 
regularnym zasięganiu opinii innych 
właściwych organów krajowych stosownie 
do przypadku i bez uszczerbku dla ich 
kompetencji, podejmuje wszelkie 
uzasadnione kroki zmierzające do 
osiągnięcia następujących celów:

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;

b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a);

b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a); 

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu i
pogłębienia integracji rynków krajowych, 
co może ułatwić swobodny przepływ
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;
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energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;
d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

d) promowanie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych 
niedyskryminacyjnych systemów, a także
wystarczalności systemu; 

(da) ułatwianie dostępu nowych zdolności 
wytwórczych do sieci, w szczególności 
usuwanie barier, które mogłyby 
uniemożliwić wchodzenie nowych 
uczestników rynku;

e) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

e) zagwarantowanie, że operatorzy i 
użytkownicy sieci otrzymają odpowiednie
zachęty, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, aby zwiększyć wydajność 
w zakresie działania sieci oraz wspierać 
integrację rynkową;

f) zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania własnego rynku 
krajowego, a także promowanie 
skutecznej konkurencji we współpracy z 
organami ochrony konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

W uzasadnieniu można by zawrzeć poniższy tekst (brzmienie zaczerpnięte z konkluzji Rady 
Europejskiej): „Istnieje potrzeba zwiększenia konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw 
przez ułatwienie włączenia nowych elektrowni do sieci energetycznej we wszystkich 
państwach członkowskich, w szczególności przez stwarzanie zachęt dla nowych uczestników 
rynku”. 

Poprawka 362
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – tytuł i część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele polityczne organu regulacyjnego Ogólne cele organu regulacyjnego
Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

Przy realizacji zadań regulacyjnych, 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny – w ramach 
swoich kompetencji i zadań, o których 
mowa w art. 22 c niniejszej dyrektywy, 
a także zasięgając opinii innych 
właściwych organów krajowych, 
stosownie do przypadku i z zastrzeżeniem 
jego kompetencji – podejmuje wszelkie 
uzasadnione kroki, które są ukierunkowane 
na osiągnięcie następujących celów:

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre kompetencje nie są odpowiednie dla krajowych organów regulacyjnych. Politykę 
energetyczną ustalają rządy krajowe.

Poprawka 363
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych,
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które są 
ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

Jeżeli inne organy krajowe, w 
szczególności organy ochrony 
konkurencji, nie są właściwe dla realizacji 
zadań wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, przy realizacji zadań 
regulacyjnych, wyszczególnionych w 
niniejszej dyrektywie, organ regulacyjny 
podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, 
które są ukierunkowane na osiągnięcie 
następujących celów:

Or. de
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Poprawka 364
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;

a) promowanie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
rynku energii elektrycznej na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie, oraz 
zagwarantowanie, że sieci dostaw energii 
będą eksploatowane długoterminowo, 
wydajnie i niezawodnie;

Or. de

Uzasadnienie

Zagwarantowanie, że sieci dostaw energii będą eksploatowane długoterminowo, wydajnie i 
niezawodnie, także powinno stać się przedmiotem działalności organów regulacyjnych. 
Ponadto konieczne jest oddzielenie od działalności organów ochrony konkurencji.

Poprawka 365
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 

c) zniesienie ewentualnie występujących 
ograniczeń w handlu energią elektryczną 
pomiędzy państwami członkowskimi, w 
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odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

tym rozwój odpowiednich 
transgranicznych zdolności przesyłowych 
w celu zaspokojenia popytu, pogłębienia 
integracji rynków krajowych oraz 
umożliwienia swobodnego przepływu 
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

Or. de

Uzasadnienie

Zagwarantowanie, że sieci dostaw energii będą eksploatowane długoterminowo, wydajnie i 
niezawodnie, także powinno stać się przedmiotem działalności organów regulacyjnych. 
Ponadto konieczne jest oddzielenie od działalności organów ochrony konkurencji.

Poprawka 366
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią 
elektryczną pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

c) zniesienie ograniczeń regulacyjnych w 
handlu energią elektryczną pomiędzy 
państwami członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny pracować nad zniesieniem ograniczeń regulacyjnych w 
handlu energią elektryczną w obrębie UE.  O ile organy mogą mieć pewien wpływ, nie mają 
one jednak uprawnień do likwidowania innych ograniczeń, np. prawnych, umownych.
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Poprawka 367
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

d) zapewnienie w jak najbardziej 
opłacalny sposób rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających, wspieranie wystarczalności 
systemu oraz badań i innowacji w celu 
zaspokojenia popytu, jak również rozwój 
innowacyjnych niskowęglowych 
technologii energetycznych w 
perspektywie krótko- i długoterminowej;

Or. en

Poprawka 368
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko-
i długoterminowej;

d) wspieranie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność i 
wystarczalność systemu

Or. es
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Uzasadnienie

Niektóre kompetencje nie są odpowiednie dla krajowych organów regulacyjnych. Politykę
energetyczną ustalają rządy krajowe.

Poprawka 369
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej; 

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
uwzględniających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej; 

Or. en

Uzasadnienie

Energooszczędność, technologie odnawialne i niskoemisyjne muszą być uwzględnione przez 
krajowe organy regulacyjne, nie ma jednak potrzeby dodawać wyraźnego obowiązku ich 
promowania, byłoby to bowiem sprzeczne z rolą krajowych organów regulacyjnych jako 
gospodarczych (i konkurencyjnych) regulatorów.

Poprawka 370
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

zapewnienie rozwoju ukierunkowanych 
na odbiorcę bezpiecznych, niezawodnych 
i efektywnych systemów sieciowych, 
wspieranie wystarczalności systemu przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
energooszczędności i integracji małych 
i dużych jednostek przemysłu energii 
odnawialnej oraz rozproszonego 
wytwarzania zarówno w sieci przesyłowej, 
jak i dystrybucyjnej;

Or. en

Uzasadnienie

Ustanawianie wszelkich nowych systemów sieciowych musi odbywać się w interesie 
odbiorców.

Poprawka 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność oraz 
proaktywną integrację małych i dużych 
jednostek przemysłu energii odnawialnej 
oraz rozproszonego wytwarzania, 
wystarczalność systemu oraz badania i 
innowacje w celu zaspokojenia tego 
popytu;

Or. en
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Uzasadnienie

Rolą organu regulacyjnego powinno być gwarantowanie niedyskryminowania sieci, a nie 
promowanie szczególnych opcji dostaw i próba wpływania w ten sposób na wymianę energii 
między państwami członkowskimi.

Poprawka 372
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

d) zapewnienie zagwarantowanego 
dostępu do sieci energii odnawialnej;

Or. nl

Uzasadnienie

W praktyce producenci trwałej energii czasami mają bardzo duże trudności z uzyskaniem 
dostępu do sieci.

Poprawka 373
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienie efektywnego f) zapewnienie korzyści dla klientów 
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funkcjonowania własnego rynku 
krajowego, a także promowanie skutecznej 
konkurencji we współpracy z organami 
ochrony konkurencji.

poprzez efektywne funkcjonowanie
własnego rynku krajowego, a także 
promowanie skutecznej konkurencji we 
współpracy z organami ochrony 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie skutecznej konkurencji nie powinno być celem samym w sobie, lecz być 
ukierunkowane na interesy klientów w kategoriach zwiększenia możliwości wyboru, niższych 
cen i lepszej jakości usługi.

Poprawka 374
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) harmonizacja procesów wymiany 
danych dla najważniejszych procesów 
rynkowych na szczeblu regionalnym;

Or. de

Uzasadnienie

UE zmierza do ustanowienia transgranicznych rynków regionalnych. Dlatego pilnie potrzeba 
harmonizacji wszystkich procesów wymiany danych. Na zliberalizowanym rynku istniejące 
procesy wymiany danych stanowią podstawowy warunek planowania, rozrachunku, 
rozliczenia, zmiany dostawcy itp.   Brak uzgodnionych procesów wymiany danych utrudnia 
ustanowienie transgranicznych rynków regionalnych.
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Poprawka 375
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(fa) zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania własnego rynku 
krajowego i promowanie skutecznej 
konkurencji oraz ochrony odbiorców;”

Or. en

Poprawka 376
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 b – litera (f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(fa) przyczynianie się do uzyskania 
wysokich standardów usługi powszechnej 
i publicznej w odniesieniu do energii 
elektrycznej, ochrony odbiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
pomoc w zagwarantowaniu, że środki 
ochrony odbiorcy, o których mowa w 
załączniku A, są efektywne;”

Or. en

Poprawka 377
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 - część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 1. Do obowiązków organu 
regulacyjnego należy:

1. Do obowiązków organu regulacyjnego 
należy wykonywanie w stosownych 
przypadkach i przy regularnym zasięganiu 
opinii innych właściwych organów 
krajowych i europejskich, operatorów 
systemów przesyłowych oraz innych 
podmiotów rynkowych bez uszczerbku dla 
ich szczegółowych kompetencji 
następujących obowiązków:

Or. en

Uzasadnienie

W stosownych przypadkach krajowe organy regulacyjne zasięgają opinii w celu 
zagwarantowania optymalnego wykonywania swoich obowiązków (np. niepozostawanie w 
sprzeczności z innymi organami, techniczna i ekonomiczna wykonalność ustanowionych 
środków, itp.) oraz uwzględnienia europejskiego wymiaru rynku.

Poprawka 378
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do obowiązków organu regulacyjnego 
należy:

1. Z zastrzeżeniem kompetencji innych 
organów krajowych, do obowiązków 
organu regulacyjnego należy:

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowano niefortunne sformułowanie.
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Poprawka 379
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do obowiązków organu regulacyjnego 
należy:

1. Z zastrzeżeniem kompetencji innych 
organów krajowych, do obowiązków 
organu regulacyjnego należy:

Or. de

Poprawka 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera – a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–a) opracowywanie lub zatwierdzanie, 
niezależnie i w oparciu o przejrzyste 
kryteria, regulowanych taryf sieciowych 
oraz ich składników;

Or. en

Uzasadnienie

Zadanie opracowywania taryf sieciowych, bez jakiegokolwiek wpływu ze strony organów 
zewnętrznych, jest jednym z charakterystycznych uprawnień rzeczywiście niezależnego 
organu. Zasada powinna być wyraźnie zapisana w dyrektywie jako pierwszy rzeczywisty krok 
w stronę utworzenia prawdziwej harmonizacji krajowych ram regulacyjnych.
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Poprawka 381
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie spełnienia przez 
operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego oraz, w stosownych 
przypadkach, właścicieli systemu, jak 
również wszelkie przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej, ich zobowiązań na mocy 
niniejszej dyrektywy i innych właściwych 
aktów prawnych Wspólnoty, także w 
zakresie kwestii transgranicznej;

a) zapewnienie spełnienia przez 
operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego oraz, w stosownych 
przypadkach, właścicieli systemu, jak 
również wszelkie przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej, ich zobowiązań na mocy 
niniejszej dyrektywy i innych właściwych 
aktów prawnych Wspólnoty, także w 
zakresie kwestii transgranicznej oraz 
wydzielenia;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie musi być mocniejsze w celu podkreślenia obowiązku organów regulacyjnych 
w zakresie wydzielenia, co stanowi zasadniczy element 3. pakietu.

Poprawka 382
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie spełnienia przez 
operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego oraz, w stosownych 
przypadkach, właścicieli systemu, jak 
również wszelkie przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej, ich zobowiązań na mocy 
niniejszej dyrektywy i innych właściwych 
aktów prawnych Wspólnoty, także w 

a) zapewnienie spełnienia przez 
operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego oraz, w stosownych 
przypadkach, właścicieli systemu, jak 
również wszelkie przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej, ich zobowiązań na mocy 
niniejszej dyrektywy i innych właściwych 
aktów prawnych Wspólnoty, także w 
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zakresie kwestii transgranicznej; zakresie kwestii transgranicznej oraz 
wydzielenia;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie musi być precyzyjniejsze w celu podkreślenia obowiązku organów 
regulacyjnych w zakresie wydzielenia, co stanowi zasadniczy element 3. pakietu.  Wyraźne 
zapisanie tego obowiązku, połączone z prawdopodobieństwem przeglądu tego aspektu przez 
Agencję oraz wydaniem formalnej opinii dla Komisji lub konkretnego krajowego organu 
regulacyjnego, pomoże zagwarantować zgodność.

Poprawka 383
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznej z organem lub organami 
regulacyjnymi tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznej z organem lub organami 
regulacyjnymi tych państw członkowskich, 
w tym zagwarantowanie, że między 
infrastrukturami przesyłowymi istnieje 
zdolność połączeń wzajemnych 
wystarczająca do zapewnienia skutecznej 
ogólnej oceny rynkowej oraz 
bezpieczeństwa kryteriów dostaw bez 
dyskryminowania przedsiębiorstw 
dostawczych z poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie musi być precyzyjniejsze w celu wyrażenia podstawowego celu takiej 
współpracy, jakim jest jednakowe uwzględnianie w decyzjach dotyczących inwestycji i 
wykorzystania infrastruktury klientów znajdujących się w obrębie narodowych granic i tych, 
którzy wykorzystują systemy wzajemnych połączeń.
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Poprawka 384
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stosowanie się do decyzji Agencji i 
Komisji oraz ich egzekwowanie;

c) stosowanie się do wszelkich odnośnych 
prawnie wiążących decyzji Agencji i 
Komisji oraz ich egzekwowanie;

Or. en

Poprawka 385
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stosowanie się do decyzji Agencji i 
Komisji oraz ich egzekwowanie;

c) stosowanie się do wszelkich odnośnych 
prawnie wiążących decyzji Agencji i 
Komisji oraz ich egzekwowanie;

Or. en

Poprawka 386
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie, że nie istnieje e) monitorowanie zgodności z 
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subsydiowanie skrośne między 
działalnością przesyłową, dystrybucyjną a 
dostawczą;

obowiązującymi na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz innego odnośnego 
prawodawstwa wspólnotowego wymogami 
dotyczącymi wydzielenia, a także 
zapewnienie, że nie istnieje subsydiowanie 
skrośne między działalnością przesyłową, 
dystrybucyjną a dostawczą;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie musi być precyzyjniejsze w celu podkreślenia obowiązku organów 
regulacyjnych w zakresie wydzielenia, co stanowi zasadniczy element 3. pakietu.

Poprawka 387
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie, że nie istnieje 
subsydiowanie skrośne między 
działalnością przesyłową, dystrybucyjną a 
dostawczą;

e) monitorowanie zgodności z 
obowiązującymi na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz innego odnośnego 
prawodawstwa wspólnotowego wymogami 
dotyczącymi wydzielenia, a także 
zapewnienie, że nie istnieje subsydiowanie 
skrośne między działalnością przesyłową, 
dystrybucyjną a dostawczą;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie musi być precyzyjniejsze w celu podkreślenia obowiązku organów 
regulacyjnych w zakresie wydzielenia, co stanowi zasadniczy element 3. pakietu.  Wyraźne 
zapisanie tego obowiązku, połączone z prawdopodobieństwem przeglądu tego aspektu przez 
Agencję oraz wydaniem formalnej opinii dla Komisji lub konkretnego krajowego organu 
regulacyjnego, pomoże zagwarantować zgodność.
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Poprawka 388
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dokonywanie przeglądu planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie w 
swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu 
inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności z 
ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, o którym mowa w 
art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003;

f) dokonywanie przeglądu planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie w 
swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu 
inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności z 
ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, o którym mowa w 
art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003;  dziesięcioletni plan 
inwestycyjny stworzy zachęty do 
wspierania inwestycji, szczególnie na 
małych i nie przynoszących zysków 
rynkach energetycznych oraz zapewni 
wystarczającą jakość oraz ilość siły 
roboczej do wykonania zobowiązań w 
zakresie świadczenia usług; 
nieprzestrzeganie dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego skutkuje 
proporcjonalnymi sankcjami 
nakładanymi zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez Agencję;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dyskryminacji odbiorców mieszkających na odizolowanych obszarach.

Poprawka 389
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dokonywanie przeglądu planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie w 
swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu 
inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności z 
ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, o którym mowa w 
art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003;

f) dokonywanie monitorowania planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie w 
swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu 
inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności z 
ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, o którym mowa w 
art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003; 

Or. en

Poprawka 390
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zatwierdzanie rocznych planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Bez względu na model przyjęty do celów wzmocnionego rozdziału operatorów systemu 
przesyłowego, akcjonariusz systemu będzie stale miał do czynienia z konfliktem interesów 
między wielkością programu inwestycyjnego i poziomem swojego wynagrodzenia.

W tych warunkach konieczne jest, aby krajowy organ regulacyjny zatwierdzał roczny 
program inwestycji operatorów systemu przesyłowego, unikając w ten sposób rozwiązywania 
tego konfliktu przez akcjonariusza ze szkodą dla bezpieczeństwa sieci.



PE404.525v01-00 64/106 AM\714880PL.doc

PL

Poprawka 391
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) monitorowanie inwestycji w 
technologie inteligentnych sieci w ramach 
jasnego dziesięcioletniego planu rozwoju;

Or. en

Poprawka 392
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zatwierdzanie rocznych planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Bez względu na model przyjęty do celów zagwarantowania neutralności operatorów systemu 
przesyłowego, akcjonariusz systemu będzie stale miał do czynienia z konfliktem interesów 
między wielkością programu inwestycyjnego, jego rentownością i wysokością dywidend. W 
tych warunkach konieczne jest, aby krajowy organ regulacyjny zatwierdzał roczny program 
inwestycji operatorów systemu przesyłowego, unikając w ten sposób rozwiązywania tego 
konfliktu przez akcjonariusza ze szkodą dla bezpieczeństwa sieci.
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Poprawka 393
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zatwierdzanie rocznych planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Bez względu na model przyjęty do celów zagwarantowania neutralności operatorów systemu 
przesyłowego, akcjonariusz systemu będzie stale miał do czynienia z konfliktem interesów 
między wielkością programu inwestycyjnego, jego rentownością i wysokością dywidend. W 
tych warunkach konieczne jest, aby krajowy organ regulacyjny zatwierdzał roczny program 
inwestycji operatorów systemu przesyłowego, unikając w ten sposób rozwiązywania tego 
konfliktu przez akcjonariusza ze szkodą dla bezpieczeństwa.

Poprawka 394
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Systematyczne i obowiązkowe przyznawanie krajowym organom regulacyjnym uprawnień w 
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zakresie bezpieczeństwa nie jest uzasadnione i musi zostać zniesione, aby w pełni uwzględnić 
subsydiarność. Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej ma bowiem kluczowe 
znaczenie dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania kraju. W pewnej liczbie państw 
członkowskich uprawnienia te są prerogatywą władzy państwowej posiadanej przez rząd, a 
nie przez niezależny organ.

Poprawka 395
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania właściwego funkcjonowania kraju. Z tego powodu w pewnej liczbie państw 
członkowskich uprawnienia te są prerogatywą władzy państwowej posiadanej przez rząd. 
Zależą wtedy od odpowiedzialności politycznej, a nie od niezależnego organu. Zasady te są 
bardzo oddalone od kwestii konkurencji czy dostępu do sieci, które były u podstaw tworzenia 
krajowych organów regulacyjnych i stanowią punkt centralny analizy.

Poprawka 396
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 

g) monitorowanie zgodności z zasadami
bezpieczeństwa i niezawodności sieci oraz 
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przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

monitorowanie standardów i wymogów 
jakości usług sieciowych;

Or. en

Poprawka 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, ustalanie lub 
zatwierdzanie norm i wymogów jakości 
usług i dostaw, a także dokonywanie 
przeglądu wyników dotyczących jakości 
usług i dostaw oraz przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Już w chwili obecnej do obowiązków niektórych krajowych organów regulacyjnych należy 
monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej również z punktu widzenia jakości 
dostaw i usług dla odbiorców, którzy mogą dzięki temu czerpać rzeczywiste korzyści 
z bardziej konsekwentnej i przejrzystej regulacji.

Poprawka 398
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
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niezawodności sieci, a także dokonywanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

niezawodności sieci, ustalanie lub 
zatwierdzanie norm i wymogów jakości 
usług i dostaw, a także dokonywanie 
przeglądu wyników dotyczących jakości 
usług i dostaw oraz przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Już w chwili obecnej do obowiązków niektórych krajowych organów regulacyjnych należy 
monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej również z punktu widzenia jakości 
dostaw i usług dla odbiorców, którzy mogą dzięki temu czerpać rzeczywiste korzyści 
z bardziej konsekwentnej i przejrzystej regulacji.

Poprawka 399
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci; 

g) monitorowanie zgodności z zasadami
bezpieczeństwa i niezawodności sieci oraz 
monitorowanie standardów i wymogów 
jakości usług sieciowych;

Or. en

Poprawka 400
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) monitorowanie poziomu przejrzystości, 
zapewnianie zgodności przedsiębiorstw 
energii elektrycznej z wymaganiami w 
zakresie przejrzystości;

h) monitorowanie poziomu przejrzystości,
zapewnianie zgodności operatorów sieci z 
wymaganiami w zakresie przejrzystości, 
które mają znaczenie dla sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowano niefortunne sformułowanie.

Poprawka 401
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) monitorowanie poziomu przejrzystości, 
zapewnianie zgodności przedsiębiorstw 
energii elektrycznej z wymaganiami w 
zakresie przejrzystości;

h) monitorowanie poziomu przejrzystości, 
zapewnianie zgodności operatorów sieci z 
wymaganiami w zakresie przejrzystości, 
które mają znaczenie dla sieci;

Or. de

Poprawka 402
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) zachęcanie do rozwijania 
europejskich umów na dostawy 
przerywalne poprzez ustalenie wartości 
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odniesienia dla rekompensaty finansowej 
za niewykorzystaną energię elektryczną 
dla każdej kategorii odbiorców zgodnie z 
przejrzystym systemem indeksacji 
obliczanym w oparciu o rynkowe ceny 
energii, cenę CO2, oszczędności w 
inwestycjach wymaganych do zdolności 
produkcji energii oraz zalecenia grupy 
doradców składającej się z przedstawicieli 
przedsiębiorstw energetycznych i 
odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska umowa na dostawy przerywalne wymieniona w dyrektywie 2003/54/WE czyni 
priorytetem zmniejszenie zużycia energii zgodnie z celami dotyczącymi promowania 
energooszczędności.

Europejska umowa na dostawy przerywalne ustanawia środek, zgodnie z którym odbiorca 
energii elektrycznej może czasowo przerwać zużycie w następstwie żądania ze strony 
sterującego podażą i popytem i/lub organu regulacyjnego i zawiesić działalność do momentu, 
kiedy dostawy energii elektrycznej i popyt na nią staną się bardziej zrównoważone w strefie 
równowagi i/lub w sieci.

Poprawka 403
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
otwarcia rynku i konkurencji na poziomie 
hurtowym i detalicznym, w tym w 
centrach handlu energią elektryczną, cen 
dla gospodarstw domowych, częstotliwości 
zmian dostawców, częstotliwości 
odłączenia od sieci, skarg zgłaszanych 
przez gospodarstwa domowe w 
uzgodnionym formacie, jak również 

skreślona
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wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, włącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem właściwych organów 
ochrony konkurencji o wszelkich 
stosownych przypadkach;

Or. de

Poprawka 404
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
otwarcia rynku i konkurencji na poziomie 
hurtowym i detalicznym, w tym w 
centrach handlu energią elektryczną, cen 
dla gospodarstw domowych, częstotliwości 
zmian dostawców, częstotliwości 
odłączenia od sieci, skarg zgłaszanych 
przez gospodarstwa domowe w 
uzgodnionym formacie, jak również 
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, włącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem właściwych organów 
ochrony konkurencji o wszelkich 
stosownych przypadkach;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowano niefortunne sformułowanie.
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Poprawka 405
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
otwarcia rynku i konkurencji na poziomie 
hurtowym i detalicznym, w tym w centrach 
handlu energią elektryczną, cen dla 
gospodarstw domowych, częstotliwości 
zmian dostawców, częstotliwości 
odłączenia od sieci, skarg zgłaszanych 
przez gospodarstwa domowe w 
uzgodnionym formacie, jak również 
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, włącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem właściwych organów 
ochrony konkurencji o wszelkich 
stosownych przypadkach;

i) monitorowanie poziomu otwarcia rynku i 
konkurencji na poziomie hurtowym i 
detalicznym, w tym w centrach handlu 
energią elektryczną, cen dla gospodarstw 
domowych, częstotliwości zmian 
dostawców, częstotliwości odłączenia od 
sieci, skarg zgłaszanych przez 
gospodarstwa domowe, jak również 
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, łącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem właściwych organów 
ochrony konkurencji o wszelkich 
stosownych przypadkach;

Or. en

Poprawka 406
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym i 
dystrybucyjnym do wykonania połączeń i 
napraw;

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym 
i dystrybucyjnym do wykonania połączeń 
i napraw i nakładanie sankcji zgodnie 
z wytycznymi Agencji, jeżeli czas ten ulega 
wydłużeniu z nieuzasadnionych przyczyn;
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Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw 
energii elektrycznej, które nie wypełnią któregokolwiek ze zobowiązań na mocy 
przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 407
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów 
usług powszechnych i użyteczności 
publicznej w odniesieniu do energii 
elektrycznej, ochrony słabych odbiorców 
oraz skuteczności środków ochrony 
odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do art. 22 b).

Poprawka 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów 
usług powszechnych i użyteczności 
publicznej w odniesieniu do energii 
elektrycznej, ochrony słabych odbiorców 
oraz skuteczności środków ochrony 
odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja planuje powierzenie organom regulacyjnym prerogatyw usługi publicznej, znacznie 
wykraczających poza ramy prawne, w jakich powinien działać organ regulacyjny.

Poprawka 409
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów 
usług powszechnych i użyteczności 
publicznej w odniesieniu do energii 
elektrycznej, ochrony słabych odbiorców 
oraz skuteczności środków ochrony 
odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Lit. k) ust. 1 artykułu 22 c została przeniesiona do art. 22 b jako cel ogólny.
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Poprawka 410
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A;

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności i wdrażania środków ochrony 
odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

Or. en

Poprawka 411
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej,
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A;

k) monitorowanie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej i 
ochrony słabych odbiorców; 

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre obowiązki powinny być wypełniane przede wszystkim przez rządy, które w większym 
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stopniu zajmują się środkami o charakterze społecznym niż regulowaniem rynku detalicznego. 
Organy regulacyjne nie mają poczucia posiadania uprawnień do określania polityki 
społecznej. Jednakże powinno się im nadać uprawnienia mające na celu zagwarantowanie, że 
przepisy załącznika A są rzeczywiście egzekwowane. Na koniec powinno się wyraźnie 
zaznaczyć, że odpowiedzialność za wdrożenie załącznika A dotyczącego ochrony odbiorców 
spoczywa na organach regulacyjnych.

Poprawka 412
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej,
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A;

k) monitorowanie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej i 
ochrony słabych odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Środki z zakresu polityki społecznej, takie jak ustanowienie wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej są domeną raczej rządów, dopóki nie dotyczą 
regulacji rynku detalicznego. Z tego powodu krajowe organy regulacyjne powinny 
monitorować te standardy w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony 
odbiorców energii elektrycznej.

Poprawka 413
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A;

k) kontrola, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej
i ochrony słabych odbiorców;

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre zadania muszą w pierwszym rzędzie wykonać krajowe rządy, ponieważ mieszczą się 
raczej w dziedzinie środków o charakterze socjalnym niż w zakresie regulacji rynku 
odbiorców końcowych. Organy regulacyjne nie są w stanie podejmować środków 
o charakterze polityczno-społecznym.

Poprawka 414
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A; 

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów, 
wysokich standardów usług powszechnych 
i użyteczności publicznej w odniesieniu do 
energii elektrycznej, ochrony słabych 
odbiorców oraz skuteczności środków 
ochrony odbiorcy, o których mowa w 
załączniku A; 

Or. de
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Poprawka 415
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A; 

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów, 
wysokich standardów usług powszechnych 
i użyteczności publicznej w odniesieniu do 
energii elektrycznej, ochrony słabych 
odbiorców oraz skuteczności środków 
ochrony odbiorcy, o których mowa w 
załączniku A; 

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowano niefortunne sformułowanie.

Poprawka 416
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) zapewnienie skuteczności środków 
ochrony odbiorcy, o których mowa 
w załączniku A;

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre zadania muszą w pierwszym rzędzie wykonać krajowe rządy, ponieważ mieszczą się 
raczej w dziedzinie środków o charakterze socjalnym niż w zakresie regulacji rynku 



AM\714880PL.doc 79/106 PE404.525v01-00

PL

odbiorców końcowych. Organy regulacyjne nie są w stanie podejmować środków o 
charakterze polityczno-społecznym.

Poprawka 417
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie zagwarantowanego 
dostępu do sieci energii odnawialnej;

Or. nl

Uzasadnienie

W praktyce producenci trwałej energii czasami mają bardzo duże trudności z uzyskaniem 
dostępu do sieci.

Poprawka 418
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) zagwarantowanie, że środki ochrony 
odbiorców przedstawione w załączniku A 
są efektywne.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre obowiązki powinny być wypełniane przede wszystkim przez rządy, które w większym 
stopniu zajmują się środkami o charakterze społecznym niż regulowaniem rynku detalicznego. 
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Organy regulacyjne nie mają poczucia posiadania uprawnień do określania polityki 
społecznej. Jednakże powinno się im nadać uprawnienia mające na celu zagwarantowanie, że 
przepisy załącznika A są rzeczywiście egzekwowane. Na koniec powinno się wyraźnie 
zaznaczyć, że odpowiedzialność za wdrożenie załącznika A dotyczącego ochrony odbiorców 
spoczywa na organach regulacyjnych.

Poprawka 419
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) zagwarantowanie, że środki ochrony 
odbiorców przedstawione w załączniku A 
są efektywne.

Or. en

Uzasadnienie

Środki ochrony odbiorców przedstawione w załączniku A muszą być skutecznie egzekwowane 
przez krajowe organy regulacyjne.

Poprawka 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) publikowanie zaleceń, przynajmniej raz 
w roku, w sprawie zgodności taryf za 
dostawy z art. 3;

skreślona

Or. fr
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Uzasadnienie

Ta prerogatywa znacznie wykracza poza ramy prawne, w jakich powinien działać organ 
regulacyjny.

Poprawka 421
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) publikowanie zaleceń, przynajmniej raz 
w roku, w sprawie zgodności taryf za 
dostawy z art. 3;

l) publikowanie zaleceń, przynajmniej raz 
w roku, w sprawie zgodności taryf za 
dostawy z art. 3; w zaleceniach tych należy 
zwrócić należytą uwagę na wpływ cen 
regulowanych (hurtowych i dla 
końcowych odbiorców) na 
funkcjonowanie rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ceny regulowane ustalone na poziomie niższym od cen rynkowych mogą zatrzymać 
konkurencję i negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw, powinno się na nie zwrócić 
szczególną uwagę w zaleceniach organu regulacyjnego.

Poprawka 422
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
stosowania jednolitego formatu w 

m) zapewnianie dostępu do danych 
dotyczących zużycia energii przez 
odbiorców, dostarczanie, do ewentualnego 
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odniesieniu do danych dotyczących 
zużycia oraz dostępu do danych na mocy 
lit. h) załącznika A;

wykorzystania, jednolitego formatu na
poziomie krajowym w odniesieniu do 
danych dotyczących zużycia oraz dostępu 
do danych na mocy lit. h) załącznika A;

Or. en

Poprawka 423
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
stosowania jednolitego formatu w 
odniesieniu do danych dotyczących 
zużycia oraz dostępu do danych na mocy 
lit. h) załącznika A;

m) zapewnianie dostępu do danych 
dotyczących zużycia energii przez 
odbiorców, dostarczanie, do ewentualnego 
wykorzystania, jednolitego formatu na
poziomie krajowym w odniesieniu do 
danych dotyczących zużycia oraz dostępu 
do danych na mocy lit. h) załącznika A;

Or. en

Poprawka 424
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
stosowania jednolitego formatu w 
odniesieniu do danych dotyczących 
zużycia oraz dostępu do danych na mocy 
lit. h) załącznika A;

m) ustanowienie standardowych procedur 
odnośnie do stosunków między końcowym 
odbiorcą a dostawcą lub dystrybutorem 
bądź operatorem systemu pomiarowego, 
których przedmiotem jest przynajmniej 
dostęp do danych dotyczących zużycia 
przez odbiorców, stosowania jednolitego 
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formatu w odniesieniu do danych 
dotyczących zużycia oraz dostępu do 
danych na mocy lit. h) załącznika A;

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie dostępu do danych dotyczących bieżącego zużycia stanowi dla odbiorców 
wstępny warunek sterowania energooszczędnością lub dokonywania wiarygodnych porównań 
dostawców. Ponieważ organy regulacyjne już zasięgają opinii zainteresowanych podmiotów 
rynkowych odpowiedzialnych za monitorowanie rynku detalicznego energii, byłyby 
najbardziej odpowiednie do zajęcia się kwestią stosunków między operatorami systemów 
dystrybucji, dostawcami i odbiorcami (łącznie z opracowaniem zasad, podziału 
odpowiedzialności, postanowień umownych, porozumień dotyczących wymiany danych, 
gwarantowania jakości).

Poprawka 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) monitorowanie inwestycji w zdolności 
wytwórcze w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Ta prerogatywa znacznie wykracza poza ramy prawne, w jakich powinien działać organ 
regulacyjny.
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Poprawka 426
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) monitorowanie inwestycji w zdolności 
wytwórcze w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw.

o) monitorowanie inwestycji w zdolności 
wytwórcze w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i nadawanie pierwszeństwa 
inwestycjom dotyczącym małych i nie 
przynoszących zysków rynków np. w 
odizolowanych regionach.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dyskryminacji odbiorców mieszkających na odizolowanych obszarach 
(regiony górskie i wyspiarskie).

Poprawka 427
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) posiadanie prawa sprzeciwu wobec 
decyzji mianowania i odwoływania osób 
sprawujących funkcje kierownicze u 
operatora sieci przesyłowej;

Or. fr

Uzasadnienie

Nadając krajowym organom regulacyjnym prawo sprzeciwu wobec decyzji mianowania i 
odwoływania osób sprawujących funkcje kierownicze u operatora sieci przesyłowej, 
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przedmiotowa dyrektywa przyczyniłaby się do gwarantowania, że interesy zawodowe osób 
posiadających władzę kierowniczą w obrębie OSP są właściwie uwzględniane i że mogą one 
w związku z tym pełnić obowiązki operatorów w pełni niezależnie.

Poprawka 428
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) ustalanie lub zatwierdzanie norm 
jakości usług, monitorowanie wdrażania i 
nakładanie sankcji za niezgodność.

Or. en

Uzasadnienie

Jakość usług jest jedną z dwóch (drugą jest cena) głównych kwestii, która musi być 
regulowana (bez regulacji jakość może się pogorszyć). Organ regulacyjny powinien mieć 
uprawnienia do opracowywania i zatwierdzania norm jakości, monitorowania ich wdrażania 
oraz nakładania sankcji za niezgodność.

Poprawka 429
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) monitorowanie wdrażania środków 
zabezpieczających, o których mowa w 
art. 24.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprzednio ust. 3 lit. f), zmieniona.

Poprawka 430
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) posiadanie prawa sprzeciwu wobec 
decyzji mianowania i odwoływania 
przewodniczącego rady administracyjnej 
lub prezesa zarządu operatora sieci 
przesyłowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nadając krajowym organom regulacyjnym prawo sprzeciwu wobec decyzji mianowania i 
odwoływania przewodniczącego rady administracyjnej lub prezesa zarządu u operatora sieci 
przesyłowej, przedmiotowa dyrektywa przyczyniłaby się do gwarantowania, że interesy 
zawodowe osób posiadających władzę kierowniczą w obrębie OSP są właściwie 
uwzględniane i że mogą one w związku z tym pełnić obowiązki operatorów w pełni 
niezależnie.

Poprawka 431
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) posiadanie prawa sprzeciwu wobec 
decyzji mianowania i odwoływania 
przewodniczącego rady administracyjnej 
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lub prezesa zarządu operatora sieci 
przesyłowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Prawo sprzeciwu wobec decyzji mianowania i odwoływania przewodniczącego rady 
administracyjnej lub prezesa zarządu u operatora sieci przesyłowej, przyznane krajowym 
organom regulacyjnym , pozwala się upewnić, że interesy zawodowe osób posiadających 
władzę kierowniczą w obrębie OSP są właściwie uwzględniane i że mogą one pełnić 
obowiązki operatorów w pełni niezależnie.

Poprawka 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) zagwarantowanie, że personel 
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych jest właściwie 
wynagradzany za zmniejszenie zużycia 
energii i że nie istnieją niestosowne 
zachęty wynagradzające zwiększoną 
sprzedaż energii.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy sieci przesyłowych i operatorzy sieci dystrybucyjnych powinni przyczyniać się do 
realizacji celów każdego państwa członkowskiego dotyczących energooszczędności. 
Przewrotne zachęty do większego zużycia energii powinny być zastąpione wynagradzaniem 
zgodnym z celami Unii, jakimi są energooszczędnośći zmniejszenie emisji.
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Poprawka 433
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) harmonizacja procesów wymiany 
danych dla najważniejszych procesów 
rynkowych na szczeblu regionalnym;

Or. de

Uzasadnienie

UE zmierza do ustanowienia transgranicznych rynków regionalnych. Dlatego pilnie potrzeba 
harmonizacji wszystkich procesów wymiany danych. Na zliberalizowanym rynku istniejące 
procesy wymiany danych stanowią podstawowy warunek planowania, rozrachunku, 
rozliczenia, zmiany dostawcy itp. Brak uzgodnionych procesów wymiany danych utrudnia 
ustanowienie transgranicznych rynków regionalnych.

Poprawka 434
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) monitorowanie wdrażania środków 
zabezpieczających, o których mowa w 
art. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 1 lit. oa) to dawny zmieniony ust. 3 lit. f).
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Poprawka 435
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ob) zapewnienie audytu polityki 
konserwacyjnej operatorów sieci 
przesyłowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Polityka konserwacji OSP ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa zaopatrywania sieci, 
jak pokazała to anliza ostatnich awarii systemowych. W celu zagwarantowania neutralności 
tej polityki konserwacji w stosunku do wszystkich użytkowników sieci, a także do celów 
bezpieczeństwa zaopatrzenia, krajowe organy regulacyjne powinny móc przeprowadzać jej 
audyt.

Poprawka 436
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ob) zapewnienie audytu polityki 
konserwacyjnej operatorów sieci.

Or. fr

Uzasadnienie

Polityka konserwacji operatorów sieci przesyłowych energii elektrycznej ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa zaopatrywania. Może ona jednak być wykorzystywana do 
dyskryminowania podczas planowania programów konserwacji. W celu zagwarantowania 
neutralności polityki konserwacji w stosunku do wszystkich użytkowników sieci, a także do 
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celów zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia należy rozszerzyć kompetencje krajowych 
organów regulacyjnych na audyt tej polityki.

Poprawka 437
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oc) przekazywanie Komisji wszelkich 
informacji umożliwiających jej okresowe 
porównywanie na szczeblu europejskim w 
oparciu o opublikowane przez nią metody 
ekonomicznych wyników operatorów sieci 
przesyłowych w odniesieniu do jakości 
świadczonych usług.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu przyczynienia się do zidentyfikowania środków, które należy przyjąć w pierwszej 
kolejności, aby poprawić wyniki operatorów sieci, proponuje się, żeby krajowe organy 
regulacyjne przekazywały Komisji Europejskiej wszelkie informacje umożliwiające jej 
okresowe porównywanie na szczeblu europejskim w oparciu o opublikowane przez nią 
metody ekonomicznych wyników operatorów sieci przesyłowych w odniesieniu do jakości 
świadczonych usług.

Poprawka 438
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oc) publikowanie sprawozdania 
oceniającego raport przekazany przez 



AM\714880PL.doc 91/106 PE404.525v01-00

PL

deontologa.

Or. fr

Uzasadnienie

Effective and efficient unbundling przewiduje, że deontolog przekazuje krajowemu organowi 
regulacyjnemu raport w sprawie stosowności i właściwego stosowania środków przyjętych 
przez OSP w celu zagwarantowania przejrzystego i niedyskryminującego traktowania 
wszystkich użytkowników sieci. Proponuje się wzmocnienie przejrzystości i ocenę tych 
środków poprzez zaplanowanie dla OSP obowiązku publikowania sprawozdania w sprawie 
ich stosowności i ich właściwego stosowania.

Poprawka 439
Nicole Fontaine

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera (o d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

od) przekazywanie Komisji wszelkich 
informacji umożliwiających jej okresowe 
porównywanie na szczeblu europejskim w 
oparciu o opublikowane przez nią metody 
ekonomicznych wyników operatorów sieci
przesyłowych w odniesieniu do jakości 
świadczonych usług.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu identyfikacji środków, które należy przyjąć w pierwszej kolejności, aby poprawić 
wyniki operatorów sieci, proponuje się, żeby krajowe organy regulacyjne przekazywały 
Komisji Europejskiej wszelkie informacje umożliwiające jej okresowe porównywanie na 
szczeblu europejskim w oparciu o opublikowane przez nią metody ekonomicznych wyników 
operatorów sieci przesyłowych w odniesieniu do jakości świadczonych usług. Kompetencje te 
będzie można powierzyć europejskiemu obserwatorium energetycznemu.



PE404.525v01-00 92/106 AM\714880PL.doc

PL

Poprawka 440
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli tak zostało przewidziane w 
państwie członkowskim, obowiązki 
monitorowania wymienione w ust. 1 mogą 
być wykonywane przez inne organy niż 
organ regulacyjny. W takim przypadku 
informacje będące wynikiem tego 
monitorowania są jak najszybciej 
udostępniane organowi regulacyjnemu.
Zachowując swoją niezależność, bez 
uszczerbku dla swoich szczegółowych 
kompetencji i w zgodzie z zasadami 
lepszego stanowienia prawa, organ 
regulacyjny, w stosownych przypadkach, 
przy wykonywaniu obowiązków 
wymienionych w ust. 1 zasięga opinii 
operatorów systemu przesyłowego i ściśle 
współpracuje z innymi odnośnymi 
organami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst został przeniesiony z formuły wprowadzającej do ust. 1a.

Poprawka 441
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli tak zostało przewidziane w 
państwie członkowskim, obowiązki 
monitorowania wymienione w ust. 1 mogą 
być wykonywane przez inne organy niż 
organ regulacyjny. W takim przypadku 
informacje będące wynikiem tego 
monitorowania są jak najszybciej 
udostępniane organowi regulacyjnemu. 
Zachowując swoją niezależność, bez 
uszczerbku dla swoich szczegółowych 
kompetencji i w zgodzie z zasadami 
lepszego stanowienia prawa, organ 
regulacyjny, w stosownych przypadkach, 
przy wykonywaniu obowiązków 
wymienionych w ust. 1 zasięga opinii 
operatorów systemu przesyłowego i ściśle 
współpracuje z innymi odnośnymi 
organami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst ust. 1a został przeniesiony z formuły wprowadzającej.

Poprawka 442
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnia, że opłaty za dostęp do sieci, 
pobierane przez niezależnych operatorów 
systemu, obejmują wynagrodzenie dla 
właściciela lub właścicieli sieci, co 
zapewnia stosowne wynagrodzenie za 
aktywa sieciowe oraz wszelkie nowe 
inwestycje w sieć;

d) zapewnia, że opłaty za dostęp do sieci, 
pobierane przez niezależnych operatorów 
systemu, obejmują wynagrodzenie dla 
właściciela lub właścicieli sieci, co 
zapewnia stosowne wynagrodzenie za 
aktywa sieciowe oraz wszelkie nowe 
inwestycje w sieć, pod warunkiem że są 
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one przeprowadzane ekonomicznie i 
sprawnie;

Or. en

Poprawka 443
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnia, że opłaty za dostęp do sieci, 
pobierane przez niezależnych operatorów 
systemu, obejmują wynagrodzenie dla 
właściciela lub właścicieli sieci, co 
zapewnia stosowne wynagrodzenie za 
aktywa sieciowe oraz wszelkie nowe 
inwestycje w sieć;

d) zapewnia, że opłaty za dostęp do sieci, 
pobierane przez niezależnych operatorów 
systemu, obejmują wynagrodzenie dla 
właściciela lub właścicieli sieci, co 
zapewnia stosowne wynagrodzenie za 
aktywa sieciowe oraz wszelkie nowe 
inwestycje w sieć, pod warunkiem że są 
one przeprowadzane ekonomicznie i 
sprawnie;

Or. en

Poprawka 444
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2a. Krajowe organy regulacyjne 
przyjmują uzgodnione i zatwierdzone 
przez Agencję zharmonizowane metody 
monitorowania krajowych rynków energii 
elektrycznej zgodnie z ust. 1 lit. i), łącznie 
z monitorowaniem cen hurtowych i 
detalicznych.”
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Or. en

(Dodanie nowego ustępu 2a do art. 22c dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Monitorowanie rynku jest skutecznym narzędziem wykrywania sytuacji, w których władza 
rynku jest nadmierna. Ważne jest zagwarantowanie, że monitorowanie rynków krajowych jest 
dokonywane przez krajowe organy regulacyjne w oparciu o zharmonizowane kryteria i 
metody. Często jednakże krajowe organy regulacyjne nie posiadają niezbędnych środków do 
stałego, bieżącego  monitorowania rynków, opierając się wtedy na miesięcznych lub nawet 
rocznych analizach. Agencja powinna mieć do swojej dyspozycji wszelkie niezbędne środki w 
celu wykonywania tego kluczowego zadania. 

Poprawka 445
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
organy regulacyjne otrzymają uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. Dla tego 
celu organ regulacyjny posiada 
przynajmniej następujące uprawnienia:

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
organy regulacyjne otrzymają uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. Dla tego 
celu organ regulacyjny posiada 
przynajmniej następujące uprawnienia:

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji upoważnia krajowe organy regulacyjne do podejmowania strukturalnych 
środków przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym i osłabiania ich pozycji rynkowej, także 
wówczas gdy przedsiębiorstwa te nie naruszyly zasad konkurencji. Te możliwości ingerencji, 
jak choćby zobowiązanie do zaoferowania wirtualnych elektrowni, dotyczą całego procesu 
produkcyjnego. Nie jest jasne, na jakiej podstawie organom regulacyjnym miałyby 
przysługiwać uprawnienia do ingerencji obwarowane mniejszą liczbą warunków niż 
uprawnienia, które mają pierwotnie właściwe organy ochrony konkurencji.
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Poprawka 446
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie przedsiębiorstw energii 
elektrycznej;

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie operatorów sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji upoważnia krajowe organy regulacyjne do podejmowania strukturalnych 
środków przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym i osłabiania ich pozycji rynkowej, także 
wówczas gdy przedsiębiorstwa te nie naruszyly zasad konkurencji. Te możliwości ingerencji, 
jak choćby zobowiązanie do zaoferowania wirtualnych elektrowni, dotyczą całego procesu 
produkcyjnego. Nie jest jasne, na jakiej podstawie organom regulacyjnym miałyby 
przysługiwać uprawnienia do ingerencji obwarowane mniejszą liczbą warunków niż 
uprawnienia, które mają pierwotnie właściwe organy ochrony konkurencji.

Poprawka 447
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie przedsiębiorstw energii 
elektrycznej;

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie operatorów sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji upoważnia krajowe organy regulacyjne do podejmowania strukturalnych 
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środków przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym i osłabiania ich pozycji rynkowej, także 
wówczas gdy przedsiębiorstwa te nie naruszyly zasad konkurencji. Te możliwości ingerencji, 
jak choćby zobowiązanie do zaoferowania wirtualnych elektrowni, dotyczą całego procesu 
produkcyjnego. Nie jest jasne, na jakiej podstawie organom regulacyjnym miałyby 
przysługiwać uprawnienia do ingerencji obwarowane mniejszą liczbą warunków niż 
uprawnienia, które mają pierwotnie właściwe organy ochrony konkurencji.

Poprawka 448
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie przedsiębiorstw energii 
elektrycznej;

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie operatorów sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Środki należy podejmować tylko wówczas, gdy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów 
regulacyjnych. Należy odrzucić wprowadzenie wirtualnych elektrowni.

Poprawka 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków 
energii elektrycznej, a także 
podejmowanie decyzji, w przypadku braku 
naruszenia reguł konkurencji, w sprawie 

skreślona
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wszelkich stosownych środków, 
niezbędnych i współmiernych, na rzecz 
wspierania skutecznej konkurencji oraz 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku, z uwzględnieniem 
wirtualnych elektrowni;

Or. fr

Uzasadnienie

Ta prerogatywa kontrolowania konkurencji znacznie wykracza poza ramy prawne, w jakich 
powinien działać organ regulacyjny.

Poprawka 450
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej;

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji upoważnia krajowe organy regulacyjne do podejmowania strukturalnych 
środków przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym i osłabiania ich pozycji rynkowej, także 
wówczas gdy przedsiębiorstwa te nie naruszyly zasad konkurencji. Te możliwości ingerencji, 
jak choćby zobowiązanie do zaoferowania wirtualnych elektrowni, dotyczą całego procesu 
produkcyjnego. Nie jest jasne, na jakiej podstawie organom regulacyjnym miałyby 
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przysługiwać uprawnienia do ingerencji obwarowane mniejszą liczbą warunków niż 
uprawnienia, które mają pierwotnie właściwe organy ochrony konkurencji.

Poprawka 451
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej;

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji upoważnia krajowe organy regulacyjne do podejmowania strukturalnych 
środków przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym i osłabiania ich pozycji rynkowej, także 
wówczas gdy przedsiębiorstwa te nie naruszyly zasad konkurencji. Te możliwości ingerencji, 
jak choćby zobowiązanie do zaoferowania wirtualnych elektrowni, dotyczą całego procesu 
produkcyjnego. Nie jest jasne, na jakiej podstawie organom regulacyjnym miałyby 
przysługiwać uprawnienia do ingerencji obwarowane mniejszą liczbą warunków niż 
uprawnienia, które mają pierwotnie właściwe organy ochrony konkurencji.

Poprawka 452
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku;

Or. en

Uzasadnienie

W uzasadnieniu można by stwierdzić, że wirtualne elektrownie są jednym ze środków 
promowania skutecznej konkurencji i zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku.

Poprawka 453
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej;

Or. de
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji upoważnia krajowe organy regulacyjne do podejmowania, na podstawie 
własnej oceny, strukturalnych środków przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym. Nie jest 
jasne, dlaczego można podjąć takie środki także wówczas, gdy nie naruszono zasad 
konkurencji.

Poprawka 454
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie decyzji 
w sprawie wszelkich stosownych środków, 
niezbędnych i współmiernych, na rzecz 
wspierania skutecznej konkurencji oraz 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Zmienione sformułowanie utrzymuje silny i zrównoważony nadzór regulacyjny nad rynkiem, 
jak proponowano pierwotnie (łącznie ze środkami ex ante), bez ryzyka mieszania ról organów 
regulacyjnych i organów właściwych.

Poprawka 455
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku naruszenia przepisów 
regulacyjnych, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej eksploatacji sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Środki należy podejmować tylko wówczas, gdy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów 
regulacyjnych. Należy odrzucić wprowadzenie wirtualnych elektrowni.

Poprawka 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) wspieranie dochodzeń krajowego 
organu ochrony konkurencji w sprawie 
funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej;

Or. en
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Uzasadnienie

Ustęp nadaje organom regulacyjnym uprawniena właściwe dla legislatora (tj. środki „ex-
ante”mające na celu ograniczenie władzy rynkowej). Zakłóca to właściwe działanie wolnego 
rynku, wywołując szczególnie niebezpieczne skutki na już dojrzałych rynkach. Z tego powodu, 
jeśli przepis ma dotyczyć środka „ex-post” (tj. mającego na celu naprawę udowodnionych 
niekonkurencyjnych zachowań), powinien być wykluczony z uprawnień organu regulacyjnego, 
a stanowić część kompetencji organów antymonopolowych.

Poprawka 457
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku;

Or. en

Poprawka 458
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) żądanie od przedsiębiorstw energii 
elektrycznej wszelkich informacji 

c) żądanie od przedsiębiorstw energii 
elektrycznej informacji stosownych z 
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stosownych z punktu widzenia realizacji 
jego zadań;

punktu widzenia realizacji jego zadań;

Or. en

Uzasadnienie

Nowe sformułowanie podkreśla, że informacje muszą być stosowne z punktu widzenia 
realizacji zadań organu regulacyjnego.

Poprawka 459
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nakładanie skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, 
które nie spełniają swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji organu regulacyjnego lub Agencji; 

d) nakładanie skutecznych, współmiernych
i odstraszających kar na te
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, 
które nie spełniają swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich
odnośnych prawnie wiążących decyzji 
organu regulacyjnego lub Agencji; 

Or. en

Poprawka 460
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nakładanie skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, 
które nie spełniają swoich zobowiązań na 

d) nakładanie skutecznych, współmiernych
i odstraszających kar na te 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, 
które nie spełniają swoich zobowiązań na 
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mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji organu regulacyjnego lub Agencji;

mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich
odnośnych prawnie wiążących decyzji 
organu regulacyjnego lub Agencji; 

Or. en

Poprawka 461
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zatwierdzanie środków 
zabezpieczających określonych w art. 24.

skreślona

Or. en

Poprawka 462
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zatwierdzanie środków 
zabezpieczających określonych w art. 24.

skreślona

Or. en
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Poprawka 463
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) nakładanie tymczasowych limitów 
cenowych na przedsiębiorstwa 
dominujące na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne środki wspierania konkurencji, wymienione w lit. b) tego samego artykułu mogą nie 
wystarczyć i organ regulacyjny powinien mieć prawo stosowania tymczasowego, ale 
skutecznego środka – limitu cenowego.
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