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Poprawka 464
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 - litera a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję oraz metodami ich obliczania 
lub ewentualnie metodami ustalania lub 
zatwierdzania taryf za przesyłanie i 
dystrybucję, a także ich monitorowaniem. 
Taryfy te odzwierciedlają faktyczne 
poniesione koszty, o ile koszty takie 
odpowiadają kosztom wydajnego i 
porównywalnego pod względem struktury 
operatora, a także są przejrzyste. Te taryfy 
umożliwiają prowadzenie niezbędnych 
inwestycji w sieci w sposób zapewniający 
możliwość działania sieci;

(b) zapewnienia usług równoważenia sieci. (b) zapewnienia usług równoważenia sieci, 
które w możliwie największym stopniu 
odzwierciedlają koszty i są neutralne z 
punktu widzenia dochodów, zapewniając 
jednocześnie odpowiednie bodźce dla 
użytkowników sieci w celu zrównoważenia 
ich wkładu i poboru. Są one uczciwe i 
niedyskryminacyjne oraz opierają się na 
obiektywnych kryteriach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ponownie wprowadza warunek zawarty w dyrektywie 2003/54/WE, zgodnie z 
którym organy regulacyjne mogą zatwierdzać taryfy za dostęp lub przynajmniej metody leżące 
u podstaw obliczania taryf.  Sformułowanie w lit a) podejmuje kwestię obecnej różnicy, o ile 
nie istnieje wymóg, aby taryfy za dystrybucję odzwierciedlały koszty.  Brzmienie lit. b) opiera 



PE404.530v01-00 4/82 AM\714963PL.doc

PL

się na wytycznych ERGEG dotyczących dobrej praktyki w zakresie bilansowania gazu i 
potwierdza zasadę, że działania OSP na rzecz bilansowania powinny być ogólnie neutralne z 
punktu widzenia dochodów.

Poprawka 465
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne są odpowiedzialne 
za ustalanie lub zatwierdzanie, przed ich 
wejściem w życie, warunków w 
odniesieniu do: 

4. Organy regulacyjne są odpowiedzialne 
za ustalanie lub zatwierdzanie, przed ich 
wejściem w życie, przynajmniej metod 
stosowanych do wyliczania lub 
ustanawiania warunków:

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, łącznie z taryfami za 
przesyłanie i dystrybucję lub metodami ich 
obliczania. Te taryfy lub metody
umożliwiają prowadzenie niezbędnych 
inwestycji w sieci w sposób zapewniający 
możliwość działania sieci; 

(b) zapewnienia usług równoważenia sieci. (b) zapewnienia usług równoważenia sieci.

Or. en

Poprawka 466
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 - część wprowadzjąca oraz litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne są odpowiedzialne 
za ustalanie lub zatwierdzanie, przed ich 
wejściem w życie, warunków w 

4. Organy regulacyjne są odpowiedzialne 
za ustalanie lub zatwierdzanie, przed ich 
wejściem w życie, przynajmniej metod 
stosowanych do wyliczania lub 
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odniesieniu do: ustanawiania warunków:
(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, łącznie z taryfami za 
przesyłanie i dystrybucję lub metod ich 
obliczania. Te taryfy lub metody
umożliwiają prowadzenie niezbędnych 
inwestycji w sieci w sposób zapewniający 
możliwość działania sieci;

Or. en

Poprawka 467
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję oraz metodami ich obliczania 
lub ewentualnie metodami ustalania lub 
zatwierdzania taryf za przesyłanie i 
dystrybucję, a także ich monitorowaniem. 
Te taryfy umożliwiają prowadzenie 
niezbędnych inwestycji w sieci w sposób 
zapewniający możliwość działania sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić odpowiedzialność krajowych urzędów regulacji za ustalanie lub 
zatwierdzanie: taryf za przesyłanie i dystrybucję oraz metod ich obliczania albo ewentualnie 
metod ustalania lub zatwierdzania taryf za przesyłanie i dystrybucję, w tym monitorowanie 
stosowania metod ustalania taryf.
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Poprawka 468
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączenia i dostępu do sieci 
krajowych, łącznie z metodą obliczania 
taryf za przesyłanie i dystrybucję. Te taryfy 
umożliwiają prowadzenie niezbędnych 
inwestycji w sieci w sposób zapewniający 
możliwość działania sieci;

Or. en

Poprawka 469
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Taryfy te odzwierciedlają 
faktyczne poniesione koszty, o ile koszty 
takie odpowiadają kosztom wydajnego i 
porównywalnego pod względem struktury 
operatora, a także są przejrzyste. Te taryfy 
umożliwiają prowadzenie niezbędnych 
inwestycji w sieci w sposób zapewniający 
możliwość działania sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie w lit a) podejmuje kwestię obecnej różnicy w dyrektywach/rozporządzeniach, 
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o ile nie istnieje wymóg, aby taryfy za dystrybucję odzwierciedlały koszty.  Proponowane 
brzmienie rozszerza zakres przepisów rozporządzenia w sprawie przesyłu gazu o dystrybucję 
energii elektrycznej.

Poprawka 470
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję oraz metodami stosowanymi 
do obliczania tych taryf. Te taryfy i 
metody umożliwiają prowadzenie 
niezbędnych inwestycji w sieci w sposób 
zapewniający możliwość działania sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie do tego, jak ma to miejsce w obecnym systemie regulacji, państwa członkowskie 
nadal mają możliwość wyboru ustanowienia kontroli regulacyjnej samych taryf albo metod 
ich obliczania.  Ponadto uprawnienie organu regulacyjnego do ustalania taryf jest niezgodne 
z art. 20, na mocy którego dostępu należy udzielać na podstawie zatwierdzonych taryf. 

Poprawka 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję oraz metodami ich obliczania 
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prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci;

lub ewentualnie metodami ustalania lub 
zatwierdzania taryf za przesyłanie i 
dystrybucję, a także ich monitorowaniem. 
Te taryfy umożliwiają prowadzenie 
niezbędnych inwestycji w sieci w sposób 
zapewniający możliwość działania sieci;
Może to obejmować szczególne 
regulacyjne traktowanie nowych 
inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować przejrzystość systemu, tak aby zapewnić dostęp wszystkim 
uczestnikom rynku, natomiast krajowe organy regulacyjne muszą zapewnić zdolność 
efektywnego planowania. Ponadto inwestycje zdecydowanie wymagają stabilności 
regulacyjnej w odniesieniu do taryf i przez to mogą uzasadniać zastosowanie odstępstwa od 
przeglądu taryf regulacyjnych. Organom regulacyjnym należy umożliwić oferowanie środków 
na rzecz zachęcania do nowych inwestycji bez odstępstw od dostępu stron trzecich.

Poprawka 472
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci; 

(a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci; taryfy te nie dyskryminują 
nowych przedsiębiorstw, które powinny 
korzystać z warunków takich samych, z 
jakich korzystali ich konkurenci w 
przeszłości;

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich nowe przedsiębiorstwa na rynku, w szczególności 
zakłady produkujące energię ze źródeł odnawialnych, muszą ponosić pełne koszty podłączenia 
do sieci, podczas gdy OSP ponoszą pełne koszty związane z infrastrukturą, kiedy istniejące 
zakłady zwiększają swój rozmiar i potrzeby przesyłowe. Z darmową infrastrukturą mamy 
również do czynienia, kiedy poprzez zmianę własności zmieniają się operatorzy. Powoduje to 
dyskryminację nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza na korzyść istniejących, scentralizowanych 
zakładów.  

Poprawka 473
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapewnienia usług równoważenia sieci. (b) zapewnienia usług równoważenia sieci, 
które w możliwie największym stopniu 
odzwierciedlają koszty i są neutralne z 
punktu widzenia dochodów, zapewniając 
jednocześnie odpowiednie bodźce dla 
użytkowników sieci w celu zrównoważenia 
ich wkładu i poboru. Są one uczciwe i 
niedyskryminacyjne oraz opierają się na 
obiektywnych kryteriach.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie lit. b) opiera się na wytycznych ERGEG dotyczących dobrej praktyki w zakresie 
bilansowania gazu i potwierdza zasadę, że działania OSP na rzecz bilansowania powinny być 
ogólnie neutralne z punktu widzenia dochodów (zależne jedynie od możliwości stosowania 
bodźców do zwiększania wydajności).



PE404.530v01-00 10/82 AM\714963PL.doc

PL

Poprawka 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organy regulacyjne są odpowiedzialne 
za ustalanie lub zatwierdzanie przed 
wejściem w życie warunków dostępu do 
infrastruktury transgranicznej, łącznie z 
procedurami w zakresie alokacji zdolności 
przesyłowych i zarządzanie w sytuacjach 
przeciążenia. Organy te mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych, 
jeżeli jest to konieczne, zmiany tych 
warunków.

Or. fr

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą mieć możliwość kontrolowania sposobu zarządzania 
infrastrukturą transgraniczną.

Poprawka 475
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
lub metod organy regulacyjne zapewniają, 
że operatorzy sieci otrzymają odpowiednie
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
i bezpieczeństwu dostaw oraz wspierania 
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działalności badawczej.

Or. en

Poprawka 476
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
lub metod organy regulacyjne zapewniają, 
że operatorzy sieci otrzymają odpowiednie
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej
i bezpieczeństwu dostaw oraz wspierania 
działalności badawczej.

Or. en

Poprawka 477
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla towarzyszących 
działaniu systemu, sprzyjania integracji 
rynkowej oraz wspierania działalności 
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badawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy sieci mają wpływ na emisje dwutlenku węgla poprzez optymalne wykorzystywanie 
istniejących zasobów. 

Poprawka 478
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy zatwierdzaniu taryf lub metod 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie do tego, jak ma to miejsce w obecnym systemie regulacji, państwa członkowskie 
nadal mają możliwość wyboru ustanowienia kontroli regulacyjnej samych taryf albo metod 
ich obliczania.  Ponadto uprawnienie organu regulacyjnego do ustalania taryf jest niezgodne
z art. 20, na mocy którego dostępu należy udzielać na podstawie zatwierdzonych taryf. 
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Poprawka 479
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
urzędy regulacji zapewniają, że operatorzy 
sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności oraz wspierania 
integracji rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Incentives for research activities without a specific goal on how to apply research in network 
business should not be incentivised through tariff setting.

Poprawka 480
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 
urzędy regulacji zapewniają, że operatorzy 
sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności oraz wspierania 
integracji rynkowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Bodźce do prowadzenia działalności badawczej niemającej szczególnego celu badania 
sposobów wykorzystania badań w sektorze sieciowym nie powinny przyjmować formy 
ustalania taryf. Działalność badawczą można postrzegać bardziej jako środek, a nie cel i w 
ramach regulacji taryf sieciowych bodźce należy stosować tylko w odniesieniu do celów 
takich jak wydajność i integracja rynkowa.

Poprawka 481
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"5a. Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie w sytuacjach przeciążenia w 
krajowych systemach energii elektrycznej 
i połączeniach wzajemnych.
Operatorzy systemu przesyłowego 
przedkładają swoje procedury zarządzania 
w sytuacjach przeciążenia, łącznie z 
informacją o alokacji zdolności 
przesyłowych, do zatwierdzenia przez 
krajowe organy regulacyjne. Przed 
zatwierdzeniem procedur krajowe organy 
regulacyjne mogą zażądać wprowadzenia 
zmian do tych procedur.”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne posiadały to uprawnienie na mocy dyrektywy 2003/54/WE i 
należy je przywrócić.
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Poprawka 482
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"5a. Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie w sytuacjach przeciążenia w 
krajowych systemach energii elektrycznej 
i połączeniach wzajemnych. 

Operatorzy systemu przesyłowego 
przedkładają swoje procedury zarządzania 
w sytuacjach przeciążenia, łącznie z 
informacją o alokacji zdolności 
przesyłowych, do zatwierdzenia przez 
krajowe organy regulacyjne. Przed 
zatwierdzeniem procedur krajowe organy 
regulacyjne mogą zażądać wprowadzenia 
zmian do tych procedur.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować skuteczną koordynację działań krajowych organów regulacyjnych w 
zakresie mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych i bardziej ogólnie zarządzania w
sytuacjach przeciążenia.  Dlatego należy wyraźnie określić formalne zatwierdzenie procedur 
zarządzania w sytuacjach przeciążenia przez organy regulacyjne w celu zagwarantowania 
wydajnego wykonania rozporządzenia 1228/2003.

Poprawka 483
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"5a. Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie w sytuacjach przeciążenia w 
krajowych systemach energii elektrycznej 
i połączeniach wzajemnych.
Operatorzy systemu przesyłowego 
przedkładają swoje procedury zarządzania 
w sytuacjach przeciążenia, łącznie z 
informacją o alokacji zdolności 
przesyłowych, do zatwierdzenia przez 
krajowe organy regulacyjne. Przed 
zatwierdzeniem procedur krajowe organy 
regulacyjne mogą zażądać wprowadzenia 
zmian do tych procedur.”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne nie posiadają obecnie tego samego stopnia uprawnień w 
zakresie alokacji zdolności przesyłowych i mechanizmów zarządzania w sytuacjach 
przeciążenia.  Różnice te całkowicie utrudniają skuteczną koordynację działań krajowych 
organów regulacyjnych w zakresie mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych i bardziej 
ogólnie zarządzania w sytuacjach przeciążenia.  Dlatego należy wyraźnie określić formalne 
zatwierdzenie procedur zarządzania w sytuacjach przeciążenia przez organy regulacyjne w 
celu zagwarantowania wydajnego wykonania rozporządzenia 1228/2003.

Poprawka 484
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, 
zmian warunków, włącznie z taryfami 
określonymi w niniejszym artykule, w celu 
zapewnienia, że są one współmierne i 

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, 
zmian warunków, włącznie z taryfami lub 
metodami określonymi w niniejszym 
artykule, w celu zapewnienia, że są one 
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stosowane w sposób niedyskryminujący. współmierne i stosowane w sposób 
niedyskryminujący.

Or. en

Poprawka 485
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, 
zmian warunków, włącznie z taryfami 
określonymi w niniejszym artykule, w celu 
zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, 
zmian warunków, włącznie z taryfami lub 
metodami określonymi w niniejszym 
artykule, w celu zapewnienia, że są one 
współmierne i stosowane w sposób 
niedyskryminujący.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie do tego, jak ma to miejsce w obecnym systemie regulacji, państwa członkowskie 
nadal mają możliwość wyboru ustanowienia kontroli regulacyjnej samych taryf albo metod 
ich obliczania.  

Poprawka 486
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każda ze stron zgłaszających skargę na 
operatora systemu przesyłowego lub 

7. Każda ze stron zgłaszających skargę na 
operatora systemu przesyłowego lub 



PE404.530v01-00 18/82 AM\714963PL.doc

PL

dystrybucyjnego może złożyć skargę do 
organu regulacyjnego, który, działając jako 
organ rozjemczy, wydaje decyzję w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
skargi. Okres ten może zostać przedłużony 
o dwa miesiące, jeżeli organ regulacyjny 
potrzebuje dodatkowych informacji. Okres 
ten może zostać przedłużony za zgodą 
wnoszącego skargę. Taka decyzja jest 
wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona 
w wyniku odwołania.

dystrybucyjnego w odniesieniu do
obowiązków tego operatora określonych w 
niniejszej dyrektywie może złożyć skargę 
do organu regulacyjnego, który, działając 
jako organ rozjemczy, wydaje decyzję w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
skargi. Okres ten może zostać przedłużony 
o dwa miesiące, jeżeli organ regulacyjny 
potrzebuje dodatkowych informacji.  Okres 
ten może zostać przedłużony za zgodą 
wnoszącego skargę.  Taka decyzja jest 
wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona 
w wyniku odwołania.

Or. en

Poprawka 487
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każda ze stron zgłaszających skargę na 
operatora systemu przesyłowego lub 
dystrybucyjnego może złożyć skargę do 
organu regulacyjnego, który, działając jako 
organ rozjemczy, wydaje decyzję w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
skargi. Okres ten może zostać przedłużony 
o dwa miesiące, jeżeli organ regulacyjny 
potrzebuje dodatkowych informacji. Okres 
ten może zostać przedłużony za zgodą 
wnoszącego skargę. Taka decyzja jest 
wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona 
w wyniku odwołania.

7. Każda ze stron zgłaszających skargę na 
operatora systemu przesyłowego lub 
dystrybucyjnego w odniesieniu do 
obowiązków tego operatora określonych w 
niniejszej dyrektywie może złożyć skargę 
do organu regulacyjnego, który, działając 
jako organ rozjemczy, wydaje decyzję w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
skargi.  Okres ten może zostać przedłużony 
o dwa miesiące, jeżeli organ regulacyjny 
potrzebuje dodatkowych informacji.  Okres 
ten może zostać przedłużony za zgodą 
wnoszącego skargę.  Taka decyzja jest 
wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona 
w wyniku odwołania.

Or. en
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Poprawka 488
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każda ze stron, której to dotyczy i która 
ma prawo do składania skargi dotyczącej 
decyzji w sprawie metod podjętych w 
zastosowaniu niniejszego artykułu, lub gdy 
organ regulacyjny ma obowiązek zasięgać 
opinii dotyczących proponowanych metod, 
może najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od publikacji decyzji lub 
propozycji decyzji, lub w krótszym 
terminie określonym przez państwa 
członkowskie, złożyć skargę do 
rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku 
zawieszającego.

8. Każda ze stron, której to dotyczy i która 
ma prawo do składania skargi dotyczącej 
decyzji w sprawie metod podjętych w 
zastosowaniu niniejszego artykułu, lub gdy 
organ regulacyjny ma obowiązek zasięgać 
opinii dotyczących proponowanych taryf 
lub metod, może najpóźniej w terminie 
dwóch miesięcy od publikacji decyzji lub 
propozycji decyzji, lub w krótszym 
terminie określonym przez państwa 
członkowskie, złożyć skargę do 
rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku 
zawieszającego.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie do tego, jak ma to miejsce w obecnym systemie regulacji, państwa członkowskie 
nadal mają możliwość wyboru ustanowienia kontroli regulacyjnej samych taryf albo metod 
ich obliczania.  

Poprawka 489
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie tworzą 
odpowiednie i skuteczne mechanizmy 
regulowania, kontroli i przejrzystości w 
celu niedopuszczenia do nadużywania 

9. Państwa członkowskie tworzą 
odpowiednie i skuteczne mechanizmy 
kontroli i przejrzystości w celu 
niedopuszczenia do nadużywania pozycji 
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pozycji dominującej, w szczególności na 
szkodę odbiorców, i wszelkiego 
grabieżczego zachowania. Mechanizmy te 
uwzględniają przepisy Traktatu, w 
szczególności jego art. 82.

dominującej, w szczególności na szkodę 
odbiorców, i wszelkiego grabieżczego 
zachowania Mechanizmy te uwzględniają 
przepisy Traktatu, w szczególności jego 
art. 82.

Or. de

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich organy ochrony konkurencji mogą ingerować w te 
dziedziny konkurencji, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Natomiast inne państwa 
członkowskie przyznały te kompetencje organom regulacyjnym. Dlatego też zapis w art. 22 
jest błędny z punktu widzenia systematyki prawa.

Poprawka 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są publicznie uzasadnione, 
proporcjonalne i potrzebne.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie decyzji podejmowanych przez organ regulacyjny musi być przedstawione 
publicznie w celu zagwarantowania zaufania do nich i zmniejszenia opóźnień w 
podejmowaniu środków.
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Poprawka 491
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podejmowane przez organy 
regulacyjne muszą być umotywowane 
i uzasadnione w celu umożliwienia 
kontroli prawnej.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem dyrektywy organy regulacyjne powinny dysponować szeroko 
zakrojonymi i szczegółowymi uprawnieniami decyzyjnymi, a ich decyzje nie powinny podlegać 
kontroli prawnej, co oznacza, że z uwagi na swoją niezależność organy te nie podlegają 
nikomu pod względem politycznym. Dlatego też konieczne jest wyraźne wskazanie na 
możliwość prawnej kontroli treści decyzji organów regulacyjnych. 

Poprawka 492
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są uzasadnione, aby możliwa 
była kontrola sądowa.

Or. en
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Poprawka 493
Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są uzasadnione, aby możliwa 
była kontrola sądowa.

Or. en

Poprawka 494
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do organu niezależnego 
od zainteresowanych stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do organu niezależnego 
od zainteresowanych stron. Prawo do 
odwołania się przysługuje na podstawie 
zarówno treści decyzji, jak i zastosowanej 
procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Po zharmonizowaniu uprawnień i obowiązków krajowych organów regulacyjnych należy 
przeprowadzić harmonizację procedur odwoławczych.
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Poprawka 495
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do organu niezależnego 
od zainteresowanych stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do krajowego organu 
sądowego lub innego niezależnego organu 
krajowego niezależnego od 
zainteresowanych stron i od rządu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić niezależność i sprawiedliwość decyzji wydawanych przez krajowe organy 
regulacyjne, odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ taki jak sąd, który 
nie podlega wpływowi interesów prywatnych lub politycznych, co jest również zgodne z art. 
22a ust. 2 wprowadzającym niezależność organów regulacyjnych od wszelkich podmiotów 
publicznych lub prywatnych, interesów rynkowych lub rządów.

Poprawka 496
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do organu niezależnego 

13. 13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego, ma 
prawo do odwołania się do sądu lub 



PE404.530v01-00 24/82 AM\714963PL.doc

PL

od zainteresowanych stron. innego niezależnego organu krajowego, 
niezależnego od stron sporu i od wpływu 
rządu.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia niezależności i bezstronności krajowych organów regulacyjnych 
odwołania należy kierować do niezależnego organu, który nie podlega żadnym wpływom 
prywatnym lub politycznym, np. do sądu. Uczynienie sądów organami odwoławczymi od 
decyzji organów regulacyjnych sprawi, że decyzje te będą bardziej niezależne od nacisków 
politycznych. Jest to o tyle ważne, że w niektórych krajach takie decyzje mają wpływ na 
podmioty publiczne.

Poprawka 497
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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. en
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Poprawka 498
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne 
w sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych 
w niniejszym artykule. 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

Proponowana procedura komitologii ograniczy wpływ Parlamentu Europejskiego. 
W konsekwencji doprowadzi to do wyłączenia istotnych decyzji z procedury legislacyjnej. W 
związku z tym, że rezultaty procedury komitologii mogą mieć potencjalnie daleko idące skutki 
i że takie regulacje wpływają negatywnie na istotę przepisów dotyczących rozdziału, którym 
podlegają operatorzy systemu dystrybucyjnego, należy ją odrzucić. Ponadto niewłaściwy jest 
zakres przeniesienia kompetencji na Komisję.

Poprawka 499
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. Środek ten, mający 

skreślony
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na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en

Poprawka 500
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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. en

Uzasadnienie

Deletion of comitology procedure.

Poprawka 501
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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

Proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych zgodnie z „procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa Parlamentu Europejskiego i 
dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 502
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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. en
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Uzasadnienie

Art. 22c ust. 14 zostaje usunięty, ponieważ odpowiedni przepis przeniósłby istotne 
uprawnienia na Komisję, a mianowicie uprawnienie do określania kompetencji organów 
regulacyjnych.

Poprawka 503
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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.”

14. Komisja może zmienić wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, zmienia się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań.

Poprawka 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22c – ustęp 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"14a. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowne fundusze w celu ustanowienia 
Rady konsumentów gazu i energii 
elektrycznej, która będzie działać jako 
organ ochrony konsumentów niezależnie 
od organu regulacyjnego. Poprzez 
stworzenie jednego punktu kontaktowego 
dla konsumentów będzie ona rozpatrywać 
skargi przeciw przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej, świadczyć usługi 
doradcze w sprawie potrzeb konsumentów 
organowi regulacyjnemu, rządowi i 
przedsiębiorstwom. Będzie ona również 
miała jasno określone prawa dostępu do 
informacji, uprawnienie do publikowania 
tych informacji w celu promowania 
wysokich standardów dostaw energii oraz 
fizycznych usług energetycznych dla 
konsumentów.”

Or. en

Uzasadnienie

Prawa konsumentów należy chronić i wzmacniać je. Jednym ze sposobów na to, przyjętym już 
przez niektóre państwa członkowskie, jest utworzenie Rady ds. konsumentów energii 
elektrycznej.  Organy tego typu należy utworzyć w całej Unii.

Poprawka 505
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w 
celu zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, rozwijać wspólne centra handlu 

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w 
celu zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, skuteczną alokację przepustowości 
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energią elektryczną oraz alokację 
przepustowości transgranicznej, jak 
również zapewnienie minimalnego
poziomu zdolności połączeń wzajemnych 
w obrębie regionu, tak aby umożliwić
rozwój skutecznej konkurencji.

transgranicznej, jak również zapewnić 
odpowiedni poziom zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, który 
umożliwi rozwój skutecznej konkurencji. 
Celem tych uregulowań jest ułatwienie 
rozwoju wspólnych centrów handlu 
energią elektryczną.

Or. de

Uzasadnienie

Stworzenie transgranicznej konkurencji wymaga zapewnienia koniecznych warunków 
infrastrukturalnych. Obejmują one również wystarczającą zdolność połączeń wzajemnych. Z 
uwagi na wiążące się z tym koszty ekonomiczne całkowite usunięcie przeciążeń poprzez samą 
rozbudowę jest pozbawione sensu. „Minimalny poziom” zdolności połączeń wzajemnych nie 
jest dostateczną podstawą dla niezbędnej integracji rynku.

Poprawka 506
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w 
celu zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, rozwijać wspólne centra handlu 
energią elektryczną oraz alokację 
przepustowości transgranicznej, jak 
również zapewnienie minimalnego 
poziomu zdolności połączeń wzajemnych 
w obrębie regionu, tak aby umożliwić 
rozwój skutecznej konkurencji.

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w 
celu umożliwienia optymalnego 
zarządzania siecią, promowania wspólnych 
centrów handlu energią elektryczną oraz 
alokacji przepustowości transgranicznej, 
jak również umożliwienia minimalnego 
poziomu zdolności połączeń wzajemnych –
w tym nowych połączeń wzajemnych – w 
obrębie regionu i między regionami, tak 
aby umożliwić rozwój skutecznej 
konkurencji i poprawę bezpieczeństwa 
dostaw.

Or. en
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Poprawka 507
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, 
aby wspierać tworzenie ustaleń 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, rozwijać 
wspólne centra handlu energią elektryczną 
oraz alokację przepustowości 
transgranicznej, jak również zapewnienie 
minimalnego poziomu zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, tak aby 
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji.

2. Organy regulacyjne państw 
członkowskich współpracują, aby wspierać 
tworzenie ustaleń operacyjnych w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, rozwijać wspólne centra handlu 
energią elektryczną oraz alokację 
przepustowości transgranicznej, jak 
również zapewnienie minimalnego 
poziomu zdolności połączeń wzajemnych, 
tak aby umożliwić rozwój skutecznej 
konkurencji.

Or. es

Poprawka 508
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania, o których mowa w ust. 2, 
prowadzone są, w stosownych 
przypadkach,  w ścisłym porozumieniu z 
innymi właściwymi organami krajowymi i 
bez uszczerbku dla ich szczególnych 
kompetencji.

Or. en
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Poprawka 509
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zagwarantowania, że stosowne 
struktury regulacyjne odzwierciedlają 
integrację regionalnego rynku energii 
elektrycznej, krajowe organy regulacyjne 
zainteresowanych państw członkowskich 
gwarantują, że w ścisłej współpracy z 
Agencją i pod jej kierownictwem 
wykonywane są przynajmniej następujące 
zadania regulacyjne związane z ich 
rynkami regionalnymi: 
(a) harmonizacja co najmniej na 
odpowiednim poziomie regionalnym 
wszystkich kodów technicznych i 
rynkowych dotyczących odpowiednich 
operatorów systemów przesyłowych i 
innych podmiotów na rynku;
(b) harmonizacja zasad regulujących 
zarządzanie w sytuacjach przeciążenia 
oraz uczciwy podział między wszystkimi 
podmiotami na rynku dochodów z 
zarządzania w sytuacjach przeciążenia 
i/lub jego kosztów.
(c) określenie szeregu punktów lub stref 
węzłowych mających służyć jako 
geograficzna podstawa tworzenia 
sygnałów lokalizacyjnych i przydziału 
zamówień według zasług;
(d) zasady mające na celu 
zagwarantowanie, że właściciele i/lub 
dyrektorzy centrów handlu energią 
działających na odpowiednim 
regionalnym rynku zasobów są całkowicie 
niezależni od właścicieli i/lub dyrektorów 
przedsiębiorstw wytwórczych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ regionalne rynki energii rozwijają się, istotne jest, aby podejmować działania w 
celu zagwarantowania, że nie istnieją różnice „regulacyjne” między rynkiem krajowym a 
regionalnym.   Wymaga to sprecyzowania uprawnień krajowego organu regulacyjnego w tych 
kwestiach.

Poprawka 510
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"2a. Organy regulacyjne zwierają ze sobą 
nawzajem porozumienia w celu 
rozwijania współpracy w zakresie 
regulacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to wspierać dalszą harmonizację regulacji o charakterze transgranicznym.

Poprawka 511
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"(2a) Organy regulacyjne mają prawo 
zawierać porozumienia z innymi unijnymi 
organami regulacyjnymi w celu 
wspierania współpracy w zakresie 
regulacji.”

Or. de
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Uzasadnienie

W ramach poszczególnych krajowych systemów prawodawczych organy regulacyjne muszą 
mieć prawo zawierania porozumień z innymi unijnymi organami regulacyjnymi w celu 
wspierania lepszej współpracy i większej spójności.

Poprawka 512
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"2a. Organy regulacyjne mają prawo 
zawierać porozumienia z innymi 
organami regulacyjnymi z UE w celu 
rozwijania współpracy w zakresie 
regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą być uprawnione, na mocy ustawodawstwa krajowego, do 
zawierania porozumień z innymi organami regulacyjnymi w UE sprzyjających rozwojowi 
współpracy i spójności regulacyjnej.

Poprawka 513
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"2b. W celu zagwarantowania, że 
stosowne struktury regulacyjne 
odzwierciedlają integrację regionalnego 
rynku energii elektrycznej, krajowe 
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organy regulacyjne zainteresowanych 
państw członkowskich gwarantują, że w 
ścisłej współpracy z Agencją i pod jej 
kierownictwem wykonywane są 
przynajmniej następujące zadania 
regulacyjne związane z ich rynkami 
regionalnymi: 
(a) harmonizacja co najmniej na 
odpowiednim poziomie regionalnym 
wszystkich kodów technicznych i 
rynkowych dotyczących odpowiednich 
operatorów systemów przesyłowych i 
innych podmiotów na rynku;
(b) harmonizacja zasad regulujących 
zarządzanie w sytuacjach przeciążenia 
oraz uczciwy podział między wszystkimi 
podmiotami na rynku dochodów z 
zarządzania w sytuacjach przeciążenia 
i/lub jego kosztów.
(c) określanie szeregu punktów lub stref 
węzłowych mających służyć jako 
geograficzna podstawa tworzenia 
sygnałów lokalizacyjnych i przydziału 
zamówień według zasług;
(d) zasady mające na celu 
zagwarantowanie, że właściciele i/lub 
dyrektorzy centrów handlu energią 
działających na odpowiednim 
regionalnym rynku zasobów są całkowicie 
niezależni od właścicieli i/lub dyrektorów 
przedsiębiorstw wytwórczych.
(e) zasady gwarantujące, że udział w 
rynku dowolnego operatora nie 
przekracza 20% odnośnego rynku.”

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ regionalne rynki energii rozwijają się, istotne jest, aby podejmować działania w 
celu zagwarantowania, że nie istnieją różnice „regulacyjne” między rynkiem krajowym a 
regionalnym.   Wymaga to sprecyzowania uprawnień krajowego organu regulacyjnego w tych 
kwestiach.
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Poprawka 514
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja podejmuje decyzje w sprawie 
systemu regulacyjnego dotyczącego 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie.

3. Agencja podejmuje decyzje w sprawie 
systemu regulacyjnego dotyczącego 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie w przypadku, gdy 
właściwe krajowe organy regulacyjne nie 
były w stanie osiągnąć porozumienia w 
sprawie odpowiedniego systemu 
regulacyjnego w terminie sześciu miesięcy 
od daty przedłożenia dokumentacji 
ostatniemu z tych organów regulacyjnych.

a) na wspólny wniosek właściwych 
krajowych organów regulacyjnych, lub,
b) w przypadku, gdy właściwe krajowe 
organy regulacyjne nie były w stanie 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
odpowiedniego systemu regulacyjnego w 
terminie sześciu miesięcy od daty 
przedłożenia dokumentacji ostatniemu z 
tych organów regulacyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

W związku z tym, że połączenia wzajemne mają wartość ponadnarodową i wchodzą w zakres 
interesów i kompetencji Wspólnoty, Agencja powinna mieć prawo wszczynania swoich 
procedur decyzyjnych w przypadkach braku porozumienia między państwami członkowskimi.

Poprawka 515
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22d - ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków organów 
regulacyjnych w odniesieniu do 
współpracy z innymi organami 
regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w 
sprawie sytuacji, w których Agencja staje 
się właściwa do podejmowania decyzji w 
sprawie systemu regulacyjnego 
dotyczącego do infrastruktur łączących co 
najmniej dwa państwa członkowskie. 
Środki te, mające 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. es

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że odstępstwo od art. 8 ust. 1 nie oznacza automatycznie 
stworzenia zróżnicowanych ISO dla każdego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, 
jeżeli wnioskowano o to w ramach art. 10.

Poprawka 516
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22d - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków organów 
regulacyjnych w odniesieniu do 
współpracy z innymi organami 
regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w 
sprawie sytuacji, w których Agencja staje 
się właściwa do podejmowania decyzji w 
sprawie systemu regulacyjnego 

skreślony
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dotyczącego do infrastruktur łączących co 
najmniej dwa państwa członkowskie.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Deletion of comitology procedure.

Poprawka 517
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22d - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków organów 
regulacyjnych w odniesieniu do 
współpracy z innymi organami 
regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w 
sprawie sytuacji, w których Agencja staje 
się właściwa do podejmowania decyzji w 
sprawie systemu regulacyjnego 
dotyczącego do infrastruktur łączących co 
najmniej dwa państwa członkowskie.
Środki te, mające 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.

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków organów 
regulacyjnych w odniesieniu do 
współpracy z innymi organami 
regulacyjnymi oraz z Agencją. Środki te, 
mające 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. 27a ust. 3.

Or. en
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Poprawka 518
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22d - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków organów 
regulacyjnych w odniesieniu do 
współpracy z innymi organami 
regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w 
sprawie sytuacji, w których Agencja staje 
się właściwa do podejmowania decyzji w 
sprawie systemu regulacyjnego 
dotyczącego do infrastruktur łączących co 
najmniej dwa państwa członkowskie. 
Środki te, mające 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.

4. Komisja może zmienić wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków urzędów 
regulacji w odniesieniu do współpracy z 
innymi urzędami regulacji oraz z Agencją, 
a także w sprawie sytuacji, w których 
Agencja staje się właściwa do 
podejmowania decyzji w sprawie systemu 
regulacyjnego dotyczącego infrastruktur 
łączących co najmniej dwa państwa 
członkowskie. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, zmienia się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań.

Poprawka 519
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22e - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przekazuje swoją opinię 2. Agencja przekazuje swoją opinię 
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odpowiednio organowi regulacyjnemu, 
który się o nią zwrócił, lub Komisji, a 
także organowi regulacyjnemu, który 
podjął przedmiotową decyzję, w terminie 
czterech miesięcy.

odpowiednio organowi regulacyjnemu, 
który się o nią zwrócił, lub Komisji, a 
także organowi regulacyjnemu, który 
podjął przedmiotową decyzję, w terminie 
dwóch miesięcy.

Or. de

Uzasadnienie

Skrócenie terminu.

Poprawka 520
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22e - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury, która 
będzie wykonywana dla celów stosowania 
niniejszego artykułu. Środek ten, mający 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań.
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Poprawka 521
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostarczające energię 
elektryczną przez okres co najmniej pięciu 
lat przechowywały do dyspozycji 
krajowego organu regulacyjnego,
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach umów na 
dostawy energii elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostarczające energię 
elektryczną przez okres co najmniej pięciu 
lat przechowywały do dyspozycji 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, wymagane dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach umów na 
dostawy energii elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego.

Or. de

Uzasadnienie

Dane, które należy przechowywać, stanowią wrażliwe informacje handlowe, których nie 
należy upubliczniać. Z tego względu należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie, jakie dane 
można wyłącznie przechowywać, a jakie publikować. Artykuł 22f powinien określać wyłącznie 
ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania danych, a nie dokładną treść odnośnych 
informacji, czemu powinny służyć odpowiednie wytyczne.

Poprawka 522
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostarczające energię 
elektryczną przez okres co najmniej pięciu 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostarczające energię 
elektryczną przez okres co najmniej pięciu 
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lat przechowywały do dyspozycji 
krajowego organu regulacyjnego,
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach umów na 
dostawy energii elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego.

lat przechowywały do dyspozycji 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach umów na 
dostawy energii elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 22f powinien określać wyłącznie ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania 
danych, a nie dokładną treść odnośnych informacji, czemu powinny służyć odpowiednie 
wytyczne.

Poprawka 523
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane te obejmują szczegóły dotyczące 
charakterystyki odpowiednich transakcji, 
takie jak czas trwania i zasady dostaw oraz 
rozliczeń, ilości, terminy i godziny 
realizacji, a także ceny transakcji oraz 
środki identyfikacji danego odbiorcy 
hurtowego, jak również określone 
szczegóły dotyczące wszystkich 
nierozliczonych umów na dostawy energii 
elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych.

2. Dane te mogą obejmować szczegóły 
dotyczące charakterystyki odpowiednich 
transakcji, takie jak czas trwania i zasady 
dostaw oraz rozliczeń, ilości, terminy i 
godziny realizacji, a także ceny transakcji 
oraz środki identyfikacji danego odbiorcy 
hurtowego, jak również określone 
szczegóły dotyczące wszystkich 
nierozliczonych umów na dostawy energii 
elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 22f powinien określać wyłącznie ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania 
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danych, a nie dokładną treść odnośnych informacji, czemu powinny służyć odpowiednie 
wytyczne.

Poprawka 524
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane te obejmują szczegóły dotyczące 
charakterystyki odpowiednich transakcji, 
takie jak czas trwania i zasady dostaw oraz 
rozliczeń, ilości, terminy i godziny 
realizacji, a także ceny transakcji oraz 
środki identyfikacji danego odbiorcy 
hurtowego, jak również określone 
szczegóły dotyczące wszystkich 
nierozliczonych umów na dostawy energii 
elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych.

2. Dane te mogą obejmować szczegóły 
dotyczące charakterystyki odpowiednich 
transakcji, takie jak czas trwania i zasady 
dostaw oraz rozliczeń, ilości, terminy i 
godziny realizacji, a także ceny transakcji 
oraz środki identyfikacji danego odbiorcy 
hurtowego, jak również określone 
szczegóły dotyczące wszystkich 
nierozliczonych umów na dostawy energii 
elektrycznej i derywatów 
elektroenergetycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Dane, które należy przechowywać, stanowią wrażliwe informacje handlowe, których nie 
należy upubliczniać. Z tego względu należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie, jakie dane 
można wyłącznie przechowywać, a jakie publikować. Artykuł 22f powinien określać wyłącznie 
ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania danych, a nie dokładną treść odnośnych 
informacji, czemu powinny służyć odpowiednie wytyczne.

Poprawka 525
Werner Langen

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

3. Organ regulacyjny może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
informacji dotyczących instrumentów 
finansowych, które wchodzą w zakres 
dyrektywy 2004/39/WE.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 22f powinien określać wyłącznie ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania 
danych, a nie dokładną treść odnośnych informacji, czemu powinny służyć odpowiednie 
wytyczne.

Poprawka 526
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
informacji dotyczących instrumentów 
finansowych, które wchodzą w zakres 
dyrektywy 2004/39/WE.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Dane, które należy przechowywać, stanowią wrażliwe informacje handlowe, których nie 
należy upubliczniać. Z tego względu należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie, jakie dane 
można wyłącznie przechowywać, a jakie publikować. Artykuł 22f powinien określać wyłącznie 
ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania danych, a nie dokładną treść odnośnych 
informacji, czemu powinny służyć odpowiednie wytyczne.

Poprawka 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
informacji dotyczących instrumentów 
finansowych, które wchodzą w zakres 
dyrektywy 2004/39/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nowy artykuł powinien proponować ogólne zasady dotyczące prowadzenia rejestrów danych. 
Nie powinien zalecać konieczności udostępniania wszystkich danych wszystkim organom, 
które mogą ewentualnie zdecydować o ich publikacji. W rzeczywistości informacji istotnych z 
handlowego punktu widzenia można udzielać jedynie w przypadku wszczęcia postępowania 
przez organy antymonopolowe. Należy wprowadzić jasne rozróżnienie prowadzenia rejestru 
informacji oraz ich przesyłania i publikowania. 
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Poprawka 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
informacji dotyczących instrumentów 
finansowych, które wchodzą w zakres 
dyrektywy 2004/39/WE.

3. W celu poprawy ogólnych ustaleń 
dotyczących przejrzystości organ 
regulacyjny może podejmować decyzje o 
udostępnieniu uczestnikom rynku 
niektórych elementów informacji, którymi 
dysponują przedsiębiorstwa dostarczające 
energię, pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
informacji dotyczących instrumentów 
finansowych, które wchodzą w zakres 
dyrektywy 2004/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wszelkich przypadków uznaniowego lub wręcz dyskryminującego 
traktowania przy ujawnianiu informacji przez krajowy organ regulacyjny potrzebna jest 
większa przejrzystość w zakresie charakteru i celu udostępniania informacji zgromadzonych 
przez organ regulacyjny. 

Poprawka 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 

3. Organ regulacyjny składa sprawozdania 
z wyników swoich dochodzeń lub swojego 
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rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
informacji dotyczących instrumentów 
finansowych, które wchodzą w zakres 
dyrektywy 2004/39/WE.

wniosku uczestnikom rynku, gwarantując 
jednocześnie, że nie zostaną ujawnione 
wrażliwe informacje handlowe dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że przejrzystości w podejmowaniu decyzji zawsze towarzyszy 
przestrzeganie tajemnicy handlowej należy wprowadzić zmiany do ust. 3. 

Poprawka 530
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające metody 
i uzgodnienia w zakresie prowadzenia 
rejestrów, jak również formę i treść 
danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające 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

 Proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych zgodnie 
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z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa Parlamentu 
Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 531
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające metody 
i uzgodnienia w zakresie prowadzenia 
rejestrów, jak również formę i treść 
danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające 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

Artykuł 22f powinien określać wyłącznie ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania 
danych, a nie dokładną treść odnośnych informacji, czemu powinny służyć odpowiednie 
wytyczne.

Poprawka 532
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające metody 
i uzgodnienia w zakresie prowadzenia 
rejestrów, jak również formę i treść 
danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające 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

Dane, które należy przechowywać, stanowią wrażliwe informacje handlowe, których nie 
należy upubliczniać. Z tego względu należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie, jakie dane 
można wyłącznie przechowywać, a jakie publikować. Artykuł 22f powinien określać wyłącznie 
ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania danych, a nie dokładną treść odnośnych 
informacji, czemu powinny służyć odpowiednie wytyczne.

Poprawka 533
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające metody 
i uzgodnienia w zakresie prowadzenia 
rejestrów, jak również formę i treść 
danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 

skreślony
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Takie upoważnienie w zakresie wytycznych nie jest konieczne, ponieważ brak jasności, jak 
można by określić te szczegóły w ramach procedury komitologii.

Poprawka 534
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające
metody i uzgodnienia w zakresie 
prowadzenia rejestrów, jak również formę i 
treść danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające 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.

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Komisja 
może zmienić wytyczne, w których 
określono metody i uzgodnienia w zakresie 
prowadzenia ewidencji, jak również formę 
i treść danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zmienia się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań.
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Poprawka 535
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów elektroenergetycznych, 
zawieranych przez przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, niniejszy artykuł 
będzie miał zastosowanie dopiero po 
przyjęciu przez Komisję wytycznych, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 22f powinien określać wyłącznie ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania 
danych, a nie dokładną treść odnośnych informacji, czemu powinny służyć odpowiednie 
wytyczne.

Poprawka 536
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów elektroenergetycznych, 
zawieranych przez przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, niniejszy artykuł 

skreślony
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będzie miał zastosowanie dopiero po 
przyjęciu przez Komisję wytycznych, o 
których mowa w ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Dane, które należy przechowywać, stanowią wrażliwe informacje handlowe, których nie 
należy upubliczniać. Z tego względu należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie, jakie dane 
można wyłącznie przechowywać, a jakie publikować. Artykuł 22f powinien określać wyłącznie 
ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania danych, a nie dokładną treść odnośnych 
informacji, czemu powinny służyć odpowiednie wytyczne.

Poprawka 537
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów elektroenergetycznych, 
zawieranych przez przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, niniejszy artykuł 
będzie miał zastosowanie dopiero po 
przyjęciu przez Komisję wytycznych, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ art. 22f ust. 2 opisuje wystarczająco jasno dane, które należy przechowywać, dalsze 
ich precyzowanie poprzez wytyczne nie jest wymagane. 
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Poprawka 538
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów elektroenergetycznych, 
zawieranych przez przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, niniejszy artykuł 
będzie miał zastosowanie dopiero po 
przyjęciu przez Komisję wytycznych, o 
których mowa w ust. 4.

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów elektroenergetycznych, 
zawieranych przez przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, niniejszy artykuł 
będzie miał zastosowanie dopiero po 
przyjęciu wytycznych, o których mowa w 
ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań.

Poprawka 539
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"Artykuł 22fa
1. Bez uszczerbku dla art. 22c ust. 3 lit b) 
krajowe organy regulacyjne mogą nałożyć 
na użytkowników systemu, co do których 
ustalono, że posiadają silną pozycję na 
rynku, o czym mowa w art. 22h:
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(a) obowiązki zagwarantowania 
przejrzystości w odniesieniu do publikacji 
szczególnych informacji np. informacji 
związanych z księgowością, specyfikacji 
technicznych, szczegółowych danych 
dotyczących umów sprzedaży, warunków 
świadczenia usług i dostępu do nich oraz 
cen;
(b) jeżeli użytkownik systemu w różny 
sposób traktuje swoich partnerów, z 
którymi wiążą go umowy, w przypadku 
takich samych transakcji, krajowy organ 
regulacyjny może nałożyć obowiązek 
zapewnienia równego traktowania tj. w 
szczególności wyeliminowania wszelkich 
istotnych klauzul umownych uznanych za 
dyskryminacyjne, w tym cen, terminów 
płatności, dyskryminacyjnych warunków i 
technik sprzedaży i zakupu oraz 
wyłączenia wszelkich klauzul umownych 
uzależniających zawarcie umowy od 
podjęcia zobowiązania, które ze względu 
na swoją naturę lub wbrew zwyczajowej 
praktyce umownej nie stanowi części 
przedmiotu umowy; 
(c) jeżeli brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że użytkownik systemu może 
utrzymać ceny na zbyt niskim lub zbyt 
wysokim poziomie, krajowy organ 
regulacyjny może nałożyć obowiązki 
związane z czasowymi kontrolami cen, w 
tym obowiązki wiązania cen z kosztami, a 
także obowiązki dotyczące księgowania 
kosztów i systemów cen. W przypadku 
nałożenia obowiązku stosowania 
mechanizmów cen odzwierciedlających 
koszty kontrola cen będzie się opierać na 
kosztach poniesionych przez użytkownika 
systemu w związku z wytwarzaniem i 
inwestycjami, łącznie z odpowiednim 
zwrotem tych inwestycji w zwykłych 
warunkach prowadzenia działalności.
2. Krajowe organy regulacyjne mogą 
zakazać użytkownikom systemu o silnej 
pozycji na rynku, o czym mowa w art. 22h 
ust. 1, oraz po zastosowaniu procedur 
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określonych w art. 22h:
(a) stosowania zawyżonych cen w 
stosunku do konkurentów z powiązanych 
przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw, które 
stanowią część przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, jak to określono 
w art. 2;
(b) ustalania przesadnie niskich cen w 
porównaniu z cenami skutecznych 
konkurentów;
(c) nadmiernego faworyzowania 
konkretnych konsumentów; lub
(d) nierozsądnego łączenia usług.
3. Gwarantuje się mechanizm odwoławczy 
nienaruszający egzekucji prawa do 
odwołania się na mocy prawa 
wspólnotowego i krajowego. Odwołanie 
nie ma skutku zawieszającego.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli krajowy organ regulacyjny uzna, że rynek energii elektrycznej jest zdominowany przez 
jednego użytkownika systemu lub więcej użytkowników systemu, organ ten powinien móc 
nałożyć środki gwarantujące, że rynek przynosi korzyści użytkownikom końcowym i staje się 
jednocześnie coraz bardziej konkurencyjny. Należy jednocześnie zapewnić mechanizm 
odwoławczy.

Poprawka 540
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 22fb
1. W celu promowania skutecznej 
konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i gazu, tak aby uniknąć 
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wszelkich nadużyć w postaci dominującej 
pozycji i chronić interesy użytkowników, 
krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają analizę rynku w 
odniesieniu do odbiorców hurtowych, 
odbiorców końcowych i usług 
pomocniczych w celu określenia poziomu 
skutecznej konkurencji na danym rynku.
2. Jeżeli konkurencja na dowolnym z 
wymienionych rynków nie spełnia celów 
określonych w art. 1, krajowe organy 
regulacyjne dokonują analizy tego, czy 
użytkownik systemu posiada pozycję 
równoważną pozycji dominującej tzn. 
pozycję o sile gospodarczej pozwalającej 
mu na działanie w znacznym stopniu 
niezależnie od konkurentów, klientów i 
ostatecznie konsumentów. Krajowe 
organy regulacyjne publikują wnioski z 
analizy na swoich oficjalnych stronach 
internetowych.
3. W procesie identyfikowania 
użytkowników systemu o silnej pozycji na 
rynku oraz bez uszczerbku dla 
prawodawstwa Wspólnoty krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają:
(a) obecność operatora użytkownika 
systemu na geograficznym obszarze 
danego rynku oraz na rynkach ściśle z 
nim powiązanych, gdzie więzi między 
oboma rynkami pozwalają na 
przeniesienie silnej pozycji zajmowanej na 
jednym rynku na drugi rynek, 
wzmacniając tym samym pozycję na rynku 
danego operatora;
(b) rozmiary użytkownika systemu i jego 
udział w rynku;
(c) zakres działalności użytkownika 
systemu oraz kontrolowanych przez niego 
przedsiębiorstw, a także zakres 
działalności przedsiębiorstwa 
kontrolującego użytkownika systemu, 
poziomą integrację i szczególne 
właściwości danych rynków pod względem 
powiązań i dywersyfikacji produktów, 
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(d) istnienie barier blokujących wejście na 
rynek, wzrost i rozwój;
(e) brak lub niski poziom wyrównawczej 
siły nabywczej;
(f) brak potencjalnej konkurencji,
(g) ekonomię skali i działalność.
4. Nie później niż 2 lata po wejściu w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej] oraz co 3 lata od 
czasu poprzedniego przeglądu krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają 
analizę rynku odnośnych rynków. Każdy 
operator systemu może zwrócić się z 
wnioskiem o przeprowadzenie analizy 
rynku we wcześniejszym terminie, jeżeli 
warunki konkurencji na odnośnym rynku 
zmieniły się znacznie od czasu 
przeprowadzenia ostatniej analizy rynku i 
jeżeli wnioski, o jakich mowa w ust. 2, 
opublikowano ponad rok wcześniej. 
Odmowa przeprowadzenia dodatkowej 
analizy rynku jest odpowiednio 
uzasadniana.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor energii elektrycznej UE jest podatny na problemy związane z konkurencją ze względu 
na wysoki poziom koncentracji, integrację pionową i złożoność ofert. Ponadto cechy 
strukturalne sektora – naturalny monopol i fakt, że inwestycje powodują zmiany tych cech po 
10 latach – sprawiają, że niezbędne jest umożliwienie organom regulacyjnym 
interweniowania w krótszym czasie. Równolegle do sektora telekomunikacji organy 
regulacyjne powinny móc przeprowadzać analizy rynku i decydować, czy użytkownik systemu 
posiada dominującą pozycję.
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Poprawka 541
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Article 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) In Artikel 26 wird folgender Absatz 
angefügt:
"(2a) Mitgliedsstaaten können 
Industriegelände von den Bestimmungen 
dieser Richtlinie befreien (Kapitel III, IV, 
V, VI, and VII). Das Prinzip der 
Durchleitung soll von diesen teilweisen 
Außerkraftsetzungen nicht beeinflusst 
werden. Überdies darf die teilweise 
Außerkraftsetzung die Funktion 
öffentlicher Verteilernetze nicht 
beeinträchtigen."

Or. xm

(Adds new paragraph 2 a to article 26 of Directive 2003/54/EC )

Uzasadnienie

Im Fall von Industriegeländen sollten besondere Regelungen möglich sein, da hier in erster 
Linie die Nutzung industrieller Konsumenten innerhalb dieses Bereiches vorgesehen ist.

Poprawka 542
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Article 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W art. 26 dodaje się następujący 
akapit:
„2a. Państwa członkowskie mogą 
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wyłączyć tereny przemysłowe z przepisów 
rozdziałów: III, IV, V, VI i VII. Takie 
odstępstwa nie mają wpływu na zasadę 
dostępu stron trzecich. Ponadto 
odstępstwa nie mogą zakłócać zadań 
publicznych systemów dystrybucji.”

Or. en

(Dodanie nowego ust. 2 a do art. 26 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Obecnie operatorzy systemów energetycznych na terenach przemysłowych nie muszą 
wypełniać szeregu obowiązków dotyczących działania systemu we wszystkich państwach 
członkowskich. Prawodawstwo UE powinno formalnie umożliwiać państwom członkowskim 
stosowanie odstępstw w odniesieniu do terenów przemysłowych w celu zagwarantowania 
pewności prawnej./  Różne traktowanie systemów przemysłowych jest ważne, ponieważ 
gwarantuje ono proporcjonalne wysiłki, nie zagrażając jednocześnie celom związanym z 
liberalizacją. Nie zagraża to prawom konsumentów końcowych na terenach przemysłowych.  
Na ogół jest niewielu niezależnych konsumentów końcowych, korzystających z dostaw z 
terenów przemysłowych.

Poprawka 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Article 28 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 28 ust. 1 dodaje się 
następującą literę:
„(ha) mechanizmy, za pomocą których 
państwa członkowskie włączają wszystkie 
koszty środowiskowe, nie tylko koszty 
związane ze zmianami klimatycznymi, do 
cen za energię oraz ich wpływ na wybór 
paliwa.”

Or. en
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(Dodanie nowego punktu do art. 28 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Jeżeli koszty środowiskowe związane z wytwarzaniem energii elektrycznej nie zostaną 
włączone do ceny, zakłócenia na rynku utrzymają się.  Ponieważ poprzez ETS podejmowane 
są próby włączenia do ceny kosztu emisji CO2 poprzez handel uprawnieniami do emisji, 
należy podjąć równoległą inicjatywę włączenia innych kosztów środowiskowych do ceny 
energii elektrycznej. Komisja powinna rozpocząć monitorowanie takich zakłóceń rynku.

Poprawka 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Article 28 – ustęp 3 –akapit 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) w art. 28 ust. 3 akapit trzeci 
otrzymuje brzmienie:
„Do [pięć lat od daty transpozycji] 
Komisja dokonuje przeglądu przepisów 
regulujących rozdział systemów 
przesyłowych oraz ich wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej. W szczególności 
badany jest w nim zakres, w jakim opcja 
skutecznego i wydajnego rozdziału, o 
którym mowa w art. 8c, okazała się 
skuteczna w zagwarantowaniu uczciwej i 
skutecznej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii elektrycznej. Komisja 
przedstawia wnioski z tego przeglądu w
postaci sprawozdania, o którym mowa w 
ust. 1. W sprawozdaniu uwzględnia się w 
szczególności potrzebę zaproponowania 
przez Komisję wszelkich poprawek do 
niniejszej dyrektywy oraz kwestię tego, czy 
art. 8 powinien stać się obowiązkowy dla 
wszystkich państw członkowskich w celu 
zagwarantowania uczciwej i skutecznej 
konkurencji na wewnętrznym rynku 
energii elektrycznej. Stwierdzeniu, czy 
ewentualnie konieczna jest poprawka 
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towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego 
podstaw. Do tego sprawozdania, w razie 
potrzeby, dołączany jest wniosek 
legislacyjny.”

Or. en

(Zastąpienie art. 28 ust. 3 akapit 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Poprzez tę zmianę Komisja proszona jest o przeprowadzenie szczegółowej procedury 
przeglądowej dotyczącej wpływu przepisów związanych z rozdziałem, a w szczególności 
powodzenia skutecznego i wydajnego rozdziału.  Komisja proszona jest o przedłożenie 
sprawozdania z przeglądu i zaproponowanie, w razie potrzeby, niezbędnych zmian w 
niniejszej dyrektywie, jeżeli okaże się, że skuteczny i wydajny rozdział jest niewystarczający. 

Poprawka 545
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera a) – część wprowadzjąca oraz tiret 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Pierwsze i drugie tiret lit. a w 
załączniku A otrzymują następujące 
brzmienie:
„a) mają prawo do zawarcia z ich 
dostawcą energii elektrycznej i w razie 
potrzeby dodatkowo z operatorem systemu 
dystrybucyjnego umowy, która określa 
zależnie od znaczenia danej umowy:
- nazwę i adres firmy,
– zapewniane usługi, oferowany poziom 
jakości handlowej i technicznej, a także 
czas podjęcia usługi,”

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do drugiego tiret: Na rynku, na którym obowiązuje konkurencja, jakość dostaw 
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jest zasadniczym prawem. Jednak w przypadku samego pojęcia jakości należy wyjaśnić, że 
chodzi tu zarówno o normy handlowe, jak i techniczne (Stosowny poziom tych norm należy 
określić na późniejszym etapie). „Pierwsze podłączenie” jest w istocie mało znaczącą 
kwestią. Pojęcie to określa moment, w którym nowo powstała lokalizacja zostaje po raz 
pierwszy podłączona do sieci dystrybucji.

Poprawka 546
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera a) – część wprowadzjąca oraz tiret 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) W załączniku A lit. a) pierwsze i 
drugie tiret otrzymują następujące 
brzmienie:
(a) mają prawo do zawarcia umowy ze 
swoim dostawcą energii elektrycznej, a 
ponadto, w razie potrzeby, z operatorem 
systemu dystrybucji, która to umowa, w 
razie potrzeby, w przypadku każdego 
rodzaju umowy określa:
- tożsamość i adres dostawcy;
- świadczone usługi, poziom handlowej i 
technicznej jakości oferowanych usług;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie i zdefiniowanie pewnych pojęć, które w praktyce 
okazały się niejasne. Samo wyrażenie „jakość usług” powinno precyzować, że jakość 
powinna odnosić się zarówno do standardów handlowych, jak i technicznych (które później 
zostaną określone na najbardziej odpowiednim poziomie). „Wstępne podłączenie” w 
rzeczywistości odnosi się do kwestii o znikomym znaczeniu tj. do pierwszego podłączenia 
nowo wybudowanego zakładu do sieci dystrybucji.
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Poprawka 547
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera a) – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) W załączniku A lit. a) tiret 2 
otrzymuje następujące brzmienie:
- świadczone usługi, poziom jakości
handlowej i technicznej oferowanych 
usług, a także czas potrzebny na
aktywację usługi;

Or. en

(Zmiana brzmienia lit a) tiret 2 w załączniku A do dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Należy uściślić, że „poziomy jakości usług” dotyczą zarówno standardów handlowych, jak i 
technicznych.  Wyrażenie „czas potrzebny na wstępne podłączenie” jest zbyt wąskim 
standardem i należy je rozszerzyć, tak aby obejmowało wszystkie przypadki podłączenia.

Poprawka 548
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14d) Lit. c) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie:
„(c) otrzymują przejrzyste niezależne
informacje oparte na wspólnych 
kryteriach o obowiązujących cenach i 
taryfach, standardowych warunkach w 
odniesieniu do dostępu i korzystania z 
usług związanych z energią elektryczną 
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na szczeblu krajowym i wspólnotowym;”

Or. en

(Zmiana brzmienia lit c) załącznika A do dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka 549
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14e) Lit. d) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie:
„(d) tak aby nie dyskryminować 
wrażliwych odbiorców, otrzymują ofertę 
zawierającą szeroki wybór metod 
płatności, w tym opłacone z góry liczniki i 
nieodpłatne kalkulatory taryf w 
odpowiednich przypadkach. Wszelkie 
różnice w warunkach odzwierciedlają 
koszty dla dostawcy o różnych 
systemach płatności i nie są 
nieproporcjonalne. Ogólne warunki są 
uczciwe i przejrzyste. Warunki są 
przedstawione jasnym i zrozumiałym 
językiem. Odbiorcy są chronieni przed 
nieuczciwymi i mylącymi metodami 
sprzedaży, łącznie z barierami 
pozaumownymi narzuconymi przez 
sprzedawcę energii elektrycznej;”

Or. en

(Brzmienie takie same jak brzmienie lit d) załącznika A do dyrektywy 2003/54/WE )
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Poprawka 550
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14e) Lit. d) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie:
„(d) otrzymują ofertę zawierającą 
szeroki wybór metod płatności, które nie 
dyskryminują wrażliwych odbiorców.
Ogólne warunki są uczciwe i przejrzyste.  
Warunki są przedstawione jasnym i 
zrozumiałym językiem.  Odbiorcy są 
chronieni przed nieuczciwymi i 
mylącymi metodami sprzedaży, łącznie z 
barierami pozaumownymi narzuconymi 
przez sprzedawcę energii elektrycznej;”

Or. en

(Zmiana brzmienia lit. d) załącznika A do dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Należy szczególnie chronić wrażliwych odbiorców przed metodami płatności, które w sposób 
nieuczciwy stawiają ich w niekorzystnej sytuacji. 

Poprawka 551
Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 

(h) mają możliwość łatwego przełączenia 
się do nowego dostawcy. Państwa 
członkowskie gwarantują, że odbiorcy 
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uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu. 
Państwa członkowskie określają format 
danych oraz procedurę udostępniania 
danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca 
nie może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

mają dostęp do danych wymaganych do 
umożliwienia skutecznego przełączenia się 
do innego dostawcy i mogą udostępnić te 
dane dowolnemu przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję.  Za usługę tę nie 
są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
Strona odpowiedzialna za zarządzanie 
danymi realizuje każdy sensowny wniosek 
o przekazanie tych danych, udostępniając 
je bezpośrednio przedsiębiorstwu
upoważnionemu przez odbiorcę. Państwa 
członkowskie gwarantują, że istnieje 
uzgodniony opis danych niezbędnych do 
umożliwienia skutecznego transferu 
odbiorcy, zdefiniowany proces transferu 
odbiorcy i dane te należy udostępniać 
odbiorcy na żądanie. Dostawca posiada co 
najmniej dokładne dane o miesięcznym 
zużyciu uzyskiwane dzięki inteligentnym 
licznikom. Państwa członkowskie 
gwarantują, że rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników zakończy się jak 
najszybciej, ale nie później niż do roku 
2020. Dane otrzymane w ten sposób 
należy udostępniać odbiorcom na żądanie 
w zrozumiałym formacie i za opłatą 
odpowiadającą wykonanej usłudze. 

Or. en

Poprawka 552
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 

(h) mają możliwość łatwego przełączenia 
się do nowego dostawcy. Jeżeli proces 
zmiany dostawcy wymaga informacji na 
temat punktu dostaw, danych dotyczących 
pomiaru, czy standardowego profilu 
zużycia, państwa członkowskie 
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dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu. 
Państwa członkowskie określają format 
danych oraz procedurę udostępniania 
danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca 
nie może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

gwarantują darmowy dostęp do tych 
informacji każdemu przedsiębiorstwu 
upoważnionemu do posiadania dostępu do
takich danych.  Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu.

Państwa członkowskie gwarantują 
istnienie uzgodnionego formatu danych 
oraz procedurę udostępniania danych 
dostawcom i, w razie potrzeby, odbiorcom. 
Odbiorca nie jest obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami ustalonymi za tę 
konkretną usługę.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej kładzie się nacisk na zagwarantowanie bezpośredniego udostępniania 
nowemu dostawcy wszelkich danych niezbędnych w procesie zmiany dostawcy, a nie 
wymaganie od systemów, aby przekazywały takie dane odbiorcy.  Na konkurencyjnym rynku 
wszelkie dodatkowe koszty zostaną zawarte w rachunkach odbiorców.  Zmiana tekstu ma na 
celu sprecyzowanie zamiaru.

Poprawka 553
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu
posiadającemu koncesję na dostawy
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 

h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i bez opłat za transakcje, 
umożliwienia jakiemukolwiek dostawcy
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
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zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych 
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie 
określają format danych oraz procedurę 
udostępniania danych dostawcom i 
odbiorcom. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi.

wypełnienia wszelkich odnośnych i 
uzasadnionych wniosków dotyczących 
danych. Państwa członkowskie określają 
format danych oraz procedurę 
udostępniania danych dostawcom i 
odbiorcom. Organy regulacyjne uznają 
koszty powstałe w związku z tą usługą.

Or. de

Uzasadnienie

Każdy wniosek dotyczący danych wymaga uzasadnienia. Ponadto należy zagwarantować 
uznanie wynikających stąd wysokich kosztów związanych z systemami informatycznymi i 
naliczania opłat.

Poprawka 554
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu. 
Państwa członkowskie określają format 
danych oraz procedurę udostępniania 
danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca 
nie może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(h) mają możliwość łatwego przełączenia 
się do nowego dostawcy. Jeżeli proces 
zmiany dostawcy wymaga informacji na 
temat punktu dostaw, danych dotyczących 
pomiaru, czy standardowego profilu 
zużycia, państwa członkowskie 
gwarantują darmowy dostęp do tych 
informacji każdemu przedsiębiorstwu 
upoważnionemu do posiadania dostępu do 
takich danych. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu.
Państwa członkowskie gwarantują 
istnienie uzgodnionego formatu danych 
oraz procedurę udostępniania danych 
dostawcom i, w razie potrzeby, odbiorcom.
Odbiorca nie jest obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami ustalonymi za tę 
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konkretną usługę.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej kładzie się nacisk na zagwarantowanie bezpośredniego udostępniania 
nowemu dostawcy wszelkich danych niezbędnych w procesie zmiany dostawcy. Dostawcy nie 
muszą koniecznie posiadać koncesji, a ponieważ to nowy dostawca na ogół potrzebuje 
informacji o pomiarze, zmiana systemów może wymagać przekazywania tych danych 
odpowiednio upoważnionym firmom pomiarowym będącym stroną trzecią, a nie dostawcy. Na 
konkurencyjnym rynku wszelkie dodatkowe koszty zostaną ostatecznie  zawarte w rachunkach 
odbiorców.

Poprawka 555
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu. 
Państwa członkowskie określają format 
danych oraz procedurę udostępniania 
danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca 
nie może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek upoważnionemu 
przedsiębiorstwu dostarczającemu energię 
elektryczną dostępu do swoich danych 
dotyczących pomiaru. Strona 
odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma 
obowiązek przekazania tych danych 
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie 
określają format danych oraz procedurę 
udostępniania danych dostawcom i 
odbiorcom. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach np. w Austrii dostawcy nie muszą posiadać licencji, aby prowadzić 
działalność.

Poprawka 556
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Miesięczne rozliczenie można przedstawić tylko po odpowiednich okresach przejściowych. W 
związku z tym, że nie wprowadzono jeszcze elektronicznych, zdalnych i stosowanych na 
szeroką skalę liczników, miesięczne rozliczenie wymaga dwunastokrotnie wyższego nakładu 
rozliczeniowego. Prowadziłoby to do znaczącego wzrostu kosztów na poziomie odbiorców 
końcowych i uniemożliwiło dostęp do rynku nowym dostawcom, których działalność już teraz 
jest poważnie ograniczona. 

Poprawka 557
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 

skreślony
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elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

Or. de

Uzasadnienie

Dopóki brak jest elektronicznych, zdalnych i stosowanych na szeroką skalę liczników, 
miesięczne rozliczenie wymaga dwunastokrotnie wyższego nakładu rozliczeniowego. 
Prowadziłoby to do znaczącego wzrostu kosztów na poziomie odbiorców końcowych 
i uniemożliwiło dostęp do rynku nowym dostawcom, których działalność już teraz jest 
poważnie ograniczona. Dlatego też miesięczne rozliczenie można przedstawić tylko po 
odpowiednich okresach przejściowych.

Poprawka 558
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(i) są właściwie informowani w sprawie 
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej 
oraz kosztów, co często w sposób 
wystarczający umożliwia im regulowanie 
własnego zużycia energii elektrycznej. W 
należyty sposób jest uwzględniona 
opłacalność takich środków. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst załącznika powinien pozostać w zgodzie z dyrektywą 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Tekst Komisji 
wiązałby się z nieuzasadnionymi kosztami.
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Poprawka 559
Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(i) są regularnie właściwie informowani w 
sprawie ich rzeczywistego zużycia 
gazu/energii elektrycznej oraz cen.
Odbiorca nie jest obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami ustalonymi za tę 
konkretną usługę.

Or. en

Poprawka 560
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(i) są właściwie informowani w sprawie 
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej 
oraz kosztów, co często w sposób 
wystarczający umożliwia im regulowanie 
własnego zużycia energii elektrycznej. W 
należyty sposób jest uwzględniona 
opłacalność takich środków. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie następującego zdania: „Informacje są podawane w odpowiednich 
ramach czasowych uwzględniających możliwości posiadanych przez odbiorcę urządzeń 
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pomiarowych oraz charakterystykę danego produktu energetycznego.”

Poprawka 561
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) są regularnie i właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz cen. Organy regulacyjne 
uznają koszty powstałe w związku z tą 
usługą.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumenci powinni być regularnie informowani o zużyciu i cenie, nie ma jednak potrzeby 
określania konkretnego terminu przekazywania tych informacji. Ewentualne przejście na 
inteligentne systemy pomiarowe wymaga odpowiednich ram prawnych. Tak więc należy 
zagwarantować odpowiedni czas realizacji oraz uznanie związanych z tym kosztów za koszty 
sieciowe i uwzględnienie ich w taryfach sieciowych.

Poprawka 562
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(i) są informowani w sprawie ich 
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej 
oraz kosztów, co często w sposób 
wystarczający umożliwia im regulowanie 
własnego zużycia energii elektrycznej.
Odbiorca nie jest obciążony żadnymi 
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dodatkowymi kosztami ustalonymi za tę 
konkretną usługę.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany wymóg, aby informować odbiorców co miesiąc, ma niepotrzebnie charakter 
zalecenia i może być nieproporcjonalny przy uwzględnieniu wysokich kosztów rozwiązań 
pomiarowych.

Ponadto obszar ten jest już objęty przez art. 13 dyrektywy w sprawie usług energetycznych. 
Na konkurencyjnym rynku wszelkie dodatkowe koszty zostaną ostatecznie zawarte w 
rachunkach odbiorców. Zmiana tekstu ma na celu sprecyzowanie zamiaru.

Poprawka 563
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

(i) są informowani w sprawie ich 
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej 
oraz kosztów, co często w sposób 
wystarczający umożliwia im regulowanie 
własnego zużycia energii elektrycznej.
Odbiorca nie jest obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami ustalonymi za tę 
konkretną usługę.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany wymóg, aby informować odbiorców co miesiąc, ma niepotrzebnie charakter 
zalecenia i może być nieproporcjonalny przy uwzględnieniu wysokich kosztów rozwiązań 
pomiarowych. Ponadto obszar ten jest już objęty przez art. 13 dyrektywy w sprawie usług 
energetycznych.  W związku z tym brzmienie należy ściśle zharmonizować z rzeczona 
dyrektywą w celu uniknięcia nakładania się/sprzeczności wymogów w tym zakresie.
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Poprawka 564
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy 
w ramach umowy z poprzednim dostawcą 
nie może być rozliczone później, niż w 
ciągu jednego miesiąca od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.

(j) mogą dokonać zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, a proces ten nie może 
trwać więcej niż jeden miesiąc, począwszy 
od chwili przedłożenia wszystkich 
wymaganych informacji i zawarcia 
umowy między odbiorcą a nowym 
dostawcą do czasu faktycznego 
przełączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proces zmiany dostawcy nie może wiązać się z nieproporcjonalnymi wysiłkami ze strony 
odbiorców i nieproporcjonalnym czasem poświęcanym przez nich. Dlatego ważne jest 
ustalenie limitu czasowego dotyczącego procesu zmiany dostawcy. 

Proces ten powinien być prosty i szybki, i nie pociągać za sobą ryzyka dla żadnej z 
zainteresowanych stron. Okres związany ze zmianą dostawcy musi uwzględniać wymogi 
techniczne, ale nie może stać się przeszkodą, która zniechęcałaby odbiorców do zmiany 
dostawców i utrzymała udziały w rynku na korzyść obecnych dostawców. 

Poprawka 565
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy 
w ramach umowy z poprzednim dostawcą 
nie może być rozliczone później, niż w 

(j) mogą dokonać zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, a proces ten nie może 
trwać więcej niż jeden miesiąc począwszy 
od chwili przedłożenia wszystkich 
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ciągu jednego miesiąca od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.

wymaganych informacji i zawarcia 
umowy między odbiorcą a nowym 
dostawcą do czasu faktycznego 
przełączenia. Konto odbiorcy w ramach 
umowy z poprzednim dostawcą nie może 
być rozliczone później, niż w ciągu 
jednego miesiąca od daty ostatniej dostawy 
dokonanej przez poprzedniego dostawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z najważniejszych wskaźników konkurencyjności i wydajności rynku energii 
elektrycznej jest łatwość, z jaką odbiorcy mogą zmieniać dostawcę. Dlatego ważne jest 
ustalenie określonego limitu czasowego dotyczącego procesu zmiany dostawcy.

Poprawka 566
Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy 
w ramach umowy z poprzednim dostawcą 
nie może być rozliczone później, niż w 
ciągu jednego miesiąca od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku bez uszczerbku dla 
obowiązujących umów na dostawy i 
ustaleń prywatnych sieci (sieci 
niestandardowych). Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
stworzenie wytycznych w zakresie 
najlepszych praktyk dotyczących 
odpowiedniego czasu pomiędzy 
przyłączeniem się do nowego dostawcy a 
wystawieniem ostatecznego rachunku. 

Or. en
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Poprawka 567
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy 
w ramach umowy z poprzednim dostawcą 
nie może być rozliczone później, niż w 
ciągu jednego miesiąca od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że odbiorca jest 
uprawniony do otrzymania końcowej 
faktury nie później niż w ciągu trzech 
miesięcy od daty ostatniej dostawy 
dokonanej przez poprzedniego dostawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst załącznika powinien pozostać w zgodzie z dyrektywą 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Tekst Komisji 
wiązałby się z nieuzasadnionymi kosztami.

Poprawka 568
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy 
w ramach umowy z poprzednim dostawcą 
nie może być rozliczone później, niż w 
ciągu jednego miesiąca od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.

(j) mają możliwość zmiany dostawcy o 
każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy 
w ramach umowy z poprzednim dostawcą 
nie może być rozliczone później, niż w 
ciągu dwóch miesięcy od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.”

Or. en
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Uzasadnienie

Wymóg ten należy złagodzić w celu uznania faktu, że w kwestii końcowego odczytu licznika 
stary dostawca jest zależny od przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją/nowego 
dostawcy oraz od procesów zachodzących w sektorze. 

Poprawka 569
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"(ja) Konto odbiorcy w ramach umowy z 
poprzednim dostawcą nie może być 
rozliczone później niż w ciągu jednego 
miesiąca od daty ostatniej dostawy 
dokonanej przez poprzedniego dostawcę.”

Or. en

Uzasadnienie

Proces zmiany dostawcy nie może wiązać się z nieproporcjonalnymi wysiłkami ze strony 
odbiorców i nieproporcjonalnym czasem poświęcanym przez nich. Dlatego ważne jest 
ustalenie limitu czasowego dotyczącego procesu zmiany dostawcy. 

Proces ten powinien być prosty i szybki, i nie pociągać za sobą ryzyka dla żadnej z 
zainteresowanych stron. Okres związany ze zmianą dostawcy musi uwzględniać wymogi 
techniczne, ale nie może stać się przeszkodą, która zniechęcałaby odbiorców do zmiany 
dostawców i utrzymała udziały w rynku na korzyść obecnych dostawców. 

Poprawka 570
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera j a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) mają dostęp do bezstronnej usługi 
doradczej oferującej bezpłatnie 
informacje na temat poszczególnych 
spraw w zakresie środków na rzecz 
wydajności energetycznej oraz najbardziej 
odpowiedniego wyboru dostawców i 
płatności, tak aby odpowiadał ich 
potrzebom.

Or. en

Poprawka 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust.: 1 i 2 
niniejszego akapitu przepis zawarty w art. 
7a stosuje się począwszy od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W drodze odstępstwa od ust.: 1 i 2 niniejszego akapitu przepis zawarty w art. 7a stosuje się 
począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 572
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie uchylają 
wszelkie prawa, rozporządzenia i przepisy 
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administracyjne, które uniemożliwiają 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu gazu 
ziemnego, organowi regulacyjnemu lub 
innemu organowi wypełnianie ich 
obowiązków lub korzystanie z uprawnień, 
czy też obowiązków w zgodzie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne mogą nie być w stanie wykonywać swoich legalnych uprawnień lub 
obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą z powodu ustawodawstwa krajowego. Taryfy 
regulowane na sztucznie niskim poziomie, zapisane na ogół w prawie krajowym, mogą 
uniemożliwiać krajowemu organowi regulacyjnemu zagwarantowanie, że nie istnieje 
subsydiowanie skrośne, a prawo krajowe może uniemożliwiać podejmowanie poszczególnych 
środków (np. system aukcji w odniesieniu do zdolności przesyłu gazu) w pewnych państwach 
członkowskich. Wdrażanie obejmuje również usunięcie takich przeszkód utrudniających 
skuteczną konkurencję.  

Poprawka 573
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli podmiot znajdujący się pod 
kontrolą publiczną jest w sposób 
bezpośredni lub pośredni zaangażowany w 
przejęcie części przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, Komisja jest 
powiadamiana o cenie związanej z 
ustaleniami dotyczącymi takiej transakcji. 
Takie powiadomienie zawiera 
poświadczenie wartości bazowego 
składnika aktywów przez międzynarodową 
firmę audytorską. Komisja wykorzystuje 
tego typu informacje jedynie w celu 
sprawowania kontroli nad pomocą 
państwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Zagwarantowanie prawdziwie równych reguł gry między przedsiębiorstwami państwowymi i 
prywatnymi ma zasadnicze znaczenie.

Poprawka 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zdaje sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiego i Radzie 
corocznie na temat formalnego i 
praktycznego wykonania niniejszej 
dyrektywy w każdym państwie 
członkowskim.”

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to zapewnić skuteczne wdrażanie uregulowań zawartych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Na podstawie konsultacji publicznych 
i dyskusji z kompetentnymi organami, po 
otrzymaniu opinii Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, a także 
sześć lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat potrzeby 
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utrzymania niniejszej dyrektywy lub 
wprowadzenia w niej zmian. Kilka wersji 
restrukturyzacji przedsiębiorstw 
energetycznych określonych w art.: 8a do 
8d, 10 i 10b dyrektywy 2003/54/WE 
zostanie zweryfikowanych, zwłaszcza pod 
względem skuteczności ich wpływu na 
dostęp do sieci i niezbędne inwestycje. 

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to zapewnić skuteczne wdrażanie uregulowań zawartych w niniejszej dyrektywie.
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