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Poprawka 275
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2a. Informacje istotne z handlowego 
punktu widzenia określa się przy użyciu 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów.”

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość na wewnętrznym rynku gazu jest korzystna, jeżeli służy celowi, jakim jest 
wspieranie funkcjonującego rynku. Wszelkie dodatkowe wymogi w zakresie wymiany danych 
powinny respektować poufność informacji istotnych z handlowego punktu widzenia i nie 
powinny naruszać prawa dotyczącego konkurencji.

Poprawka 276
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Art. 12 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Każdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za 
zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu do zaspokojenia rozsądnego 
zapotrzebowania w zakresie dystrybucji 
gazu, działania, konserwacji i rozwoju w 
warunkach opłacalności ekonomicznej 
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bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego 
systemu dystrybucyjnego na swoim 
obszarze, przy należytym poszanowaniu 
środowiska naturalnego i propagowaniu 
wydajności energetycznej.”

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy systemu dystrybucyjnego powinni mieć takie same obowiązki jak operatorzy 
systemu przesyłowego w zakresie zgodności z wyżej wymienionymi kryteriami.

Poprawka 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Art. 12 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
“1. Każdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za 
zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu do zaspokojenia rozsądnego 
zapotrzebowania w zakresie dystrybucji 
gazu, działania, konserwacji i rozwoju w 
warunkach opłacalności ekonomicznej 
bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego 
systemu dystrybucyjnego na swoim 
obszarze, przy należytym poszanowaniu 
środowiska naturalnego i propagowaniu 
wydajności energetycznej.”

Or. en

(Zmiana istniejącego art. 12 ust. 1 dyrektywy 2003/55/WE)
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Uzasadnienie

Operatorzy systemu dystrybucyjnego powinni mieć takie same obowiązki jak operatorzy 
systemu przesyłowego w zakresie zgodności z wyżej wymienionymi kryteriami.

Poprawka 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) W art. 12 dodaje się następujący 
ustęp:
„5a. Podejmuje się odpowiednie działania 
celem zagwarantowania, że personel i 
kadra zarządzająca operatorów systemu 
dystrybucyjnego nie mają osobistego 
interesu we wzroście zużycia energii.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po art. 12 ust. 5 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Personel operatorów systemu dystrybucyjnego powinien być zainteresowany wydajnością 
energetyczną i nie powinien być nagradzany za wzrost poziomu zużycia na danym obszarze 
dystrybucji.

Poprawka 279
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera (b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zaniechaniu stosowania 
ust. 1–3 w stosunku do zintegrowanych 
przedsiębiorstw gazowniczych 
zaopatrujących mniej niż 100 000 
odbiorców podłączonych do sieci.”

Or. en

(Zmiana brzmienia art. 13 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Minimalny próg obowiązywał w odniesieniu do całej klauzuli i powinien nadal tak 
obowiązywać. Proponowane brzmienie jasno to stwierdza poprzez wyraźne włączenie nowych 
ustępów.

Poprawka 280
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

odrębnej tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny przyjąć odpowiedzialność za nadzór nad przepisami 
dotyczącymi wydzielenia własnościowego dla operatorów systemu dystrybucyjnego w celu 
zapewnienia niezależności tych operatorów.

Poprawka 281
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie dbają o to, aby działania 
operatora systemu dystrybucyjnego były
monitorowane, tak aby nie mógł on 
wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji, do nieporozumień w zakresie 
odrębnej tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Or. de

Uzasadnienie

Sądząc po stosunku nakładów do korzyści, przesadne wydaje się wymaganie utworzenia 
odrębnych marek dla sieci i dystrybucji.
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Poprawka 282
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz aby 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie mogło w ramach swojej działalności 
dostawczej osiągać nieuczciwych korzyści 
z racji swojej integracji pionowej. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wydzielenia własnościowego, będąc zasadniczymi przepisami w zakresie 
liberalizacji rynków energetycznych, nie mogą być zmieniane w drodze wytycznych. 
Podkreśla to również fakt, że kompetencje Komisji w zakresie przyjmowania takich 
wytycznych uprawniałyby Komisję do ingerowania w prawo spółek.

Poprawka 283
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz aby 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie mogło w ramach swojej działalności 
dostawczej osiągać nieuczciwych korzyści 
z racji swojej integracji pionowej. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja ta ma zagwarantować, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament i Radę w 
ramach procedury zwykłej. Przenoszenie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone do 
ewentualnych koniecznych dostosowań.

Poprawka 284
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz aby 

skreślony



PE404.544v01-00 10/114 AM\715225PL.doc

PL

przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie mogło w ramach swojej działalności 
dostawczej osiągać nieuczciwych korzyści 
z racji swojej integracji pionowej. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Wpływ Parlamentu ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę komitologii. 
Oznaczałoby to, że istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii nie 
podlegałyby demokratycznej procedurze legislacyjnej. Ponieważ jednak wyniki procedury 
komitologii mogą mieć bardzo dalekosiężne skutki, a tego rodzaju zasadnicze regulacje 
dotyczą istoty przepisów odnoszących się do kwestii rozdzielenia, które obowiązują 
operatorów systemu dystrybucyjnego, należy to odrzucić ze względów zasadniczych.

Poprawka 285
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz aby 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie mogło w ramach swojej działalności 
dostawczej osiągać nieuczciwych korzyści 
z racji swojej integracji pionowej. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 

skreślony
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poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Tak obszerne kompetencje Komisji w zakresie określania wytycznych dotyczących płaszczyzny 
systemu dystrybucyjnego dzięki wprowadzeniu procedury regulacji połączonej z kontrolą są 
niedemokratyczne, wobec czego należy je odrzucić.

Poprawka 286
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera (c a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dodaje się ustęp 4a w następującym 
brzmieniu:

„4a. Państwa członkowskie same mogą 
zadecydować, czy ust. 1–4 mają 
zastosowanie do zintegrowanych 
przedsiębiorstw gazowniczych 
dostarczających gaz do mniej niż 100 000 
klientów lub odrębnych sieci”.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada „de minimis” odnosiła się dotychczas do całości przepisów i dlatego znajdowała się 
w ostatnim ustępie.
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Poprawka 287
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera (c a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dodaje się ustęp 4a w następującym 
brzmieniu:

„4a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu ust. 1–4 w 
odniesieniu do zintegrowanych 
przedsiębiorstw gazowniczych 
dostarczających gaz do mniej niż 100 000
klientów lub odrębnych sieci”.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyjęcia z zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy mniejszych sieci dystrybucyjnych.

Poprawka 288
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla działalności operatora 
połączonych systemów przesyłu, LNG, 
magazynowania i dystrybucji, pod 
warunkiem, że zachowuje on zgodność, w 
przypadku każdego z rodzajów 
działalności, z mającymi zastosowanie 
przepisami art. 7, art. 9a i art. 13 ust. 1.

Niniejsza dyrektywa wspiera, jako 
najbardziej racjonalne rozwiązanie dla 
zapewnienia skutecznego dostępu stron 
trzecich, działalność operatora 
połączonych systemów przesyłu, LNG, 
magazynowania i dystrybucji, pod 
warunkiem, że zachowuje on zgodność, w 
przypadku każdego z rodzajów 
działalności, z mającymi zastosowanie 
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przepisami art. 7, art. 9a i art. 13 ust. 1. 
Połączone systemy przesyłowe, LNG i 
magazynowania są wdrażane w każdym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 289
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla działalności operatora 
połączonych systemów przesyłu, LNG, 
magazynowania i dystrybucji, pod 
warunkiem, że zachowuje on zgodność, w 
przypadku każdego z rodzajów 
działalności, z mającymi zastosowanie 
przepisami art. 7, art. 9a i art. 13 ust. 1.

Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla działalności operatora 
połączonych systemów przesyłu, LNG, 
magazynowania i dystrybucji, pod 
warunkiem, że zachowuje on zgodność, w 
przypadku każdego z rodzajów 
działalności, z mającymi zastosowanie 
przepisami art. 7, art. 9a, 9b i art. 13 ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana art. 15 bierze pod uwagę to, że wymogi dotyczące wydzielenia własnoścowego dla 
operatorów systemu przesyłowego będą teraz ustanowione w art. 9–9b.

Poprawka 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Art. 18 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
“1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu regulowanego 
dostępu stron trzecich do systemu 
przesyłowego i dystrybucyjnego, [...] 
instalacji LNG, instalacji magazynowych 
i instalacji obróbki gazu na podstawie 
opublikowanych taryf, stosowanych dla 
wszystkich uprawnionych odbiorców, w 
tym przedsiębiorstw dostaw, oraz 
stosowanych w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny wśród 
użytkowników systemu. Państwa 
członkowskie zapewniają, że 
zatwierdzenie tych taryf albo 
metodologii ich obliczania przez urząd 
regulacji, o którym mowa w art. 25 ust. 
1, odbędzie się przed ich wejściem w 
życie oraz że te taryfy i metodologie, w 
przypadku, gdy tylko metodologie są 
zatwierdzane, są publikowane przed ich 
wejściem w życie.

Or. en

(Zmiana istniejącego art. 18 ust. 1 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Dostęp do instalacji magazynowych i instalacji zmiany jakości gazu jest ważną kwestią w 
niektórych państwach członkowskich. Dostępność możliwości w zakresie zmiany jakości jest 
kwestią kluczową dla rozwoju płynnych rynków hurtowych, zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i regionalnym. W związku z powyższym należy regulować dostęp stron trzecich do 
instalacji magazynowych i instalacji zmiany jakości gazu w celu zapewnienia 
niedyskryminującego dostępu do usług umożliwiających tworzenie rezerw i zmianę jakości 
gazu.
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Poprawka 291
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Art. 18 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie systemu dostępu stron 
trzecich do systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego, w tym do pojemności 
magazynowych gazociągów i do instalacji 
pomocniczych, oraz do instalacji LNG na 
podstawie opublikowanych taryf, 
stosowanych dla wszystkich 
uprawnionych odbiorców, w tym 
przedsiębiorstw dostaw, oraz 
stosowanych w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny wśród 
użytkowników systemu. Państwa 
członkowskie zapewniają, że 
zatwierdzenie tych taryf albo 
metodologii ich obliczania przez urząd 
regulacji, o którym mowa w art. 25 ust. 
1, odbędzie się przed ich wejściem w 
życie oraz że te taryfy i metodologie, w 
przypadku, gdy tylko metodologie są 
zatwierdzane, są publikowane przed ich 
wejściem w życie.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przypisuje zadanie zapewnienia dostępu do pojemności magazynowych 
gazociągów i do instalacji pomocniczych operatorom systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, a nie – jak obecnie przewidziano w art. 19 – operatorom instalacji 
magazynowych. Podobnie jak w przypadku bilansowania i zmiany jakości, zapewnienie 
jednodniowych rezerw w ramach pojemności magazynowych gazociągów itp. należy do 
zasadniczej roli operatorów systemów przesyłowych i powinno być traktowane jako część 
transportu (tj. podlegać zasadom dotyczącym regulowanego dostępu stron trzecich (RTPA), 
chyba że zostanie wyłączone), a nie należeć do zadań operatora systemu magazynowania.
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Poprawka 292
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 18a
1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji LNG w przypadku, gdy 
instalacje te są eksploatowane przez 
niezależnych operatorów infrastruktury 
po wydzieleniu własnościowym zgodnie z 
art. 7 ust. 1, którzy zapewniają otwarty 
dostęp, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o zastosowaniu procedury, 
o której mowa w ust. 2. Procedurę tę 
należy stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.
2. W przypadku negocjowanego dostępu 
państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby przedsiębiorstwa 
gazownicze i uprawnieni odbiorcy z 
obszaru lub spoza obszaru objętego 
systemem połączonym mieli możliwość 
negocjowania dostępu do instalacji LNG. 
Strony zobowiązane są do negocjowania w 
dobrej wierze dostępu do instalacji LNG.”

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z budową znacznej liczby instalacji LNG warunki konkurencji wyraźnie się zaostrzają.
Możliwość wyboru dotępu negocjowanego powinna istnieć zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw po wydzieleniu własnościowym, ponieważ w takim przypadku nie występuje 
konflikt interesów. Zasadniczo rozporządzenie może być więc „lżejsze”.
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Poprawka 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 18a
1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji LNG w przypadku, gdy 
instalacje te są eksploatowane przez 
niezależnych operatorów infrastruktury 
po wydzieleniu własnościowym zgodnie z 
art. 7 ust. 1, którzy zapewniają otwarty 
dostęp, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o zastosowaniu procedury, 
o której mowa w ust. 2. Procedurę tę 
należy stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.
2. W przypadku negocjowanego dostępu 
państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby przedsiębiorstwa 
gazownicze i uprawnieni odbiorcy z 
obszaru lub spoza obszaru objętego 
systemem połączonym mieli możliwość 
negocjowania dostępu do instalacji LNG. 
Strony zobowiązane są do negocjowania w 
dobrej wierze dostępu do instalacji LNG.”

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z budową znacznej liczby instalacji LNG warunki konkurencji wyraźnie się zaostrzają.
Obecnie inwestycje w instalacje LNG są w wielu przypadkach realizowane na mocy 
odstępstwa przewidzianego w dawnym art. 22. Przy wyborze dostępu negocjowanego 
inwestycje mogą być dodatkowo pobudzane w ramach akceptowalnego (dla inwestorów) 
systemu regulacyjnego. Możliwość wyboru dostępu negocjowanego powinna istnieć 
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, których własność została wydzielona. 
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Poprawka 294
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Artykuł 19 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów i 
kiedy jest to konieczne z technicznego 
lub ekonomicznego punktu widzenia, 
aby zapewnić skuteczny dostęp do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców, oraz w celu zorganizowania 
dostępu do instalacji pomocniczych, 
państwa członkowskie przyjmują
procedury, o których mowa w ust. 3 [...].
Procedury te należy stosować zgodnie z 
obiektywnymi, przejrzystymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 19 ust. 1 dyrektywy 2003/55/WE przy częściowym 
przejęciu brzmienia zaproponowanego przez Komisję)

Poprawka 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Artykuł 19 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
“1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji magazynowych i do 
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pojemności magazynowych gazociągów i 
kiedy jest to konieczne z technicznego 
lub ekonomicznego punktu widzenia, 
aby zapewnić skuteczny dostęp do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców, oraz w celu zorganizowania 
dostępu do instalacji pomocniczych, 
państwa członkowskie wykorzystują 
procedurę regulowanego dostępu, opisaną 
w ust. 4. W przypadku, gdy taką 
organizacją zajmują się niezależni 
operatorzy infrastruktury po wydzieleniu 
własnościowym zgodnie z art. 7 ust. 1, 
którzy zapewniają otwarty dostęp, 
państwa członkowskie mogą wybrać 
jedną lub obydwie procedury, o których 
mowa w ust. 3 i 4. Procedury te należy 
stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.”

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wyboru dotępu negocjowanego powinna istnieć zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw po wydzieleniu własnościowym, ponieważ w takim przypadku nie ma żadnego 
konfliktu interesów np. między interesami związanymi z produkcją/dostawami a interesami 
związanymi z przesyłem. Zasadniczo rozporządzenie może być więc „lżejsze”, np. ex post 
zamiast ex ante.

Poprawka 296
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Artykuł 19 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji magazynowych i do 
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pojemności magazynowych gazociągów i 
kiedy jest to konieczne z technicznego 
lub ekonomicznego punktu widzenia, 
aby zapewnić skuteczny dostęp do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców, oraz w celu zorganizowania 
dostępu do instalacji pomocniczych, 
państwa członkowskie wykorzystują 
procedurę regulowanego dostępu, opisaną 
w ust. 4. W przypadku, gdy taką 
organizacją zajmują się niezależni 
operatorzy infrastruktury po wydzieleniu 
własnościowym zgodnie z art. 7 ust. 1, 
którzy zapewniają otwarty dostęp, 
państwa członkowskie mogą wybrać 
jedną lub obydwie procedury, o których 
mowa w ust. 3 i 4. Procedury te należy 
stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.”

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wyboru dotępu negocjowanego powinna istnieć zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw po wydzieleniu własnościowym, ponieważ w takim przypadku nie ma żadnego 
konfliktu interesów np. między interesami związanymi z produkcją/dostawami a interesami 
związanymi z przesyłem. Zasadniczo rozporządzenie może być więc „lżejsze”, np. ex post 
zamiast ex ante.

Poprawka 297
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Artykuł 19 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji magazynowych [...] i kiedy jest 
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to konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu 
dla realizacji dostaw do odbiorców, [...] 
państwa członkowskie mogą wybrać 
jedną lub obydwie procedury, o których 
mowa w ust. 3 i 4. Procedury te należy 
stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi
kryteriami.”

Or. en

Artykuł 1 punkt 11c nowy zmieniający art. 19 ust. 1 (dyrektywy 2003/55/WE) dodany do 
wniosku Komisji w powyższym brzmieniu

Uzasadnienie

Poprawka usuwa możliwy obecnie w państwach członkowskich wybór między regulowanym i 
negocjowanym dostępem stron trzecich (RTPA lub NTPA) w odniesieniu do instalacji 
pomocniczych, w tym pojemności magazynowych gazociągów. Podobnie jak w przypadku 
bilansowania i zmiany jakości, zapewnienie jednodniowych rezerw w ramach pojemności 
magazynowych gazociągów itp. należy do zasadniczej roli operatorów systemów 
przesyłowych i powinno być traktowane jako część transportu (tj. podlegać zasadom 
dotyczącym regulowanego dostępu stron trzecich (RTPA), chyba że zostanie wyłączone).

Poprawka 298
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Artykuł 19 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
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“1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów i 
kiedy jest to konieczne z technicznego 
lub ekonomicznego punktu widzenia, 
aby zapewnić skuteczny dostęp do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców, oraz w celu zorganizowania 
dostępu do instalacji pomocniczych, 
państwa członkowskie mogą wybrać 
jedną lub obydwie procedury, o których 
mowa w ust. 3 i 4. Procedury te należy 
stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami. Krajowe organy regulacyjne 
monitorują przestrzeganie tych 
kryteriów.”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą zadbać o to, aby dostęp do magazynowania był 
zagwarantowany na mocy określonych przejrzystych uregulowań, które będą przez 
monitorowane przez te organy.

Poprawka 299
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 

skreślony
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publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego 
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 
instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane w ramach różnych procedur 
określonych w ust. 3 i ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzję dotyczącą tego, czy dostęp do magazynowania jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla realizacji 
dostaw do odbiorców, należy podejmować dla poszczególnych przypadków. W związku z 
powyższym ogólny podział całkowitej przepustowości zgodnie z tym, czy jest ona konieczna 
dla realizacji dostaw dla odbiorców, jest technicznie trudny, jeśli nie zupełnie niewykonalny. 
Trudność tego zadania uwidacznia również fakt, że kwestia ta była dyskutowana podczas 
forum madryckiego przez wszystkich ważnych uczestników rynku i osiągniecie porozumienia 
nie było możliwe. 

Poprawka 300
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego 
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 

Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców.
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instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane w ramach różnych procedur 
określonych w ust. 3 i ust. 4.

Or. en

Poprawka 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego 
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 
instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane w ramach różnych procedur 
określonych w ust. 3 i ust. 4.

Krajowe organy regulacyjne określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego 
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 
instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ magazynowanie gazu należy do kilku przedsiębiorstw, negocjowanie dostępu nie 
umożliwia konkurencyjnego dostępu do magazynowania. W związku z tym lepszy jest dostęp 
regulowany. Do krajowych organów regulacyjnych należy określenie i opublikowanie 
kryteriów.
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Poprawka 302
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 
instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane w ramach różnych procedur 
określonych w ust. 3 i ust. 4.

Krajowe organy regulacyjne określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych jest 
konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Krajowe 
organy regulacyjne podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania do podania do 
wiadomości publicznej, które instalacje 
magazynowe lub części instalacji 
magazynowych są oferowane w ramach 
różnych procedur określonych w ust. 3 i 
ust. 4.

Or. en

(Artykuł 1 punkt 12 wniosku Komisji zmieniony zgodnie z powyższym)

Uzasadnienie

Podczas gdy wybór między regulowanym i negocjowanym dostępem stron trzecich (RTPA i 
NTPA) w odniesieniu do magazynowania pozostaje w gestii państwa członkowskiego, krajowy 
organ regulacyjny powinien – w ramach europejskich ram regulacyjnych ustanowionych 
przez agencję – nadzorować ustalenia szczegółowe, w tym opracowanie i opublikowanie 
kryteriów wyłączenia i wymogi niezbędnej przejrzystości.
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Poprawka 303
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W artykule 19 skreśla się ustęp 3.

Or. en

Poprawka 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W artykule 19 skreśla się ustęp 3.

Or. en

(Skreślenie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Poprawka 305
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Artykuł 19 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. W przypadku negocjowanego 
dostępu państwa członkowskie 
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podejmują niezbędne środki, aby 
przedsiębiorstwa gazownicze i 
uprawnieni odbiorcy z obszaru lub 
spoza obszaru objętego połączonym 
systemem mieli możliwość negocjowania 
dostępu do magazynowania [...], gdy jest 
to konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu 
[...]. Strony zobowiązane są do 
negocjowania w dobrej wierze dostępu 
do magazynowania [...].
Kontrakty na dostęp do magazynowania 
[...] są negocjowane z właściwym 
operatorem systemu magazynowania 
[...]. Państwa członkowskie nakładają na 
operatorów systemu magazynowania [...] 
obowiązek publikowania głównych 
warunków handlowych korzystania z 
magazynowania [...] w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy po wdrożeniu niniejszej 
dyrektywy i corocznie po upływie tego 
czasu. Przy opracowywaniu tych 
warunków pod uwagę brane są opinie 
użytkowników systemu, którzy mogą 
indywidualnie lub zbiorowo proponować 
ich zmiany.”

Or. en

(Artykuł 1 punkt 12 a (nowy) zmieniający art. 19 ust. 3 (dyrektywy 2003/55/WE) dodany do 
wniosku Komisji w powyższym brzmieniu)

Uzasadnienie

Poprawka usuwa możliwy obecnie w państwach członkowskich wybór negocjowanego 
dostępu stron trzecich w odniesieniu do instalacji pomocniczych, w tym pojemności 
magazynowych gazociągów. Podobnie jak w przypadku bilansowania i zmiany jakości, 
zapewnienie jednodniowych rezerw w ramach pojemności magazynowych gazociągów itp. 
należy uważać za część zasadniczej roli operatorów systemów przesyłowych i powinno ono 
być traktowane jako część transportu (tj. podlegać zasadom dotyczącym regulowanego 
dostępu stron trzecich (RTPA).
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Poprawka 306
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Artykuł 19 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„4. W przypadku dostępu regulowanego 
państwa członkowskie podejmują
niezbędne środki, aby przyznać 
przedsiębiorstwom gazowniczym i 
uprawnionym odbiorcom z obszaru lub 
spoza obszaru objętego systemem 
połączonym prawo dostępu do 
magazynowania [...] na podstawie 
opublikowanych taryf lub innych 
warunków i zobowiązań dla korzystania 
z tego magazynowania [...], gdy z 
technicznego lub ekonomicznego punktu 
widzenia jest to konieczne dla 
zapewnienia skutecznego dostępu do 
systemu [...]. Przy opracowywaniu tych 
taryf i innych warunków i zobowiązań pod 
uwagę brane są opinie użytkowników 
systemu, którzy mogą indywidualnie lub 
zbiorowo proponować ich zmiany. To 
prawo dostępu dla uprawnionych 
odbiorców może zostać przyznane 
poprzez umożliwienie im zawierania 
umów na dostawy gazu z 
konkurencyjnymi przedsiębiorstwami 
gazowniczymi, innymi aniżeli właściciel 
lub operator systemu albo 
przedsiębiorstwo zależne.

Or. en

(Artykuł 1 punkt 12 b nowy zmieniający art. 19 ust. 4 (dyrektywy 2003/55/WE) dodany do 
wniosku Komisji w powyższym brzmieniu)
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Uzasadnienie

Poprawka usuwa możliwy obecnie w państwach członkowskich wybór negocjowanego 
dostępu stron trzecich w odniesieniu do instalacji pomocniczych, w tym pojemności 
magazynowych gazociągów. Podobnie jak w przypadku bilansowania i zmiany jakości, 
zapewnienie jednodniowych rezerw w ramach pojemności magazynowych gazociągów itp. 
należy uważać za część zasadniczej roli operatorów systemów przesyłowych i powinno ono 
być traktowane jako część transportu (tj. podlegać zasadom dotyczącym regulowanego 
dostępu stron trzecich (RTPA).

Poprawka 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Artykuł 19 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
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“4. Krajowe organy regulacyjne
podejmują niezbędne środki, aby 
przyznać przedsiębiorstwom 
gazowniczym i uprawnionym odbiorcom 
z obszaru lub spoza obszaru objętego 
systemem połączonym prawo dostępu do 
magazynowania, do pojemności 
magazynowych gazociągów i do innych 
instalacji pomocniczych, na podstawie 
opublikowanych taryf lub innych 
warunków i zobowiązań dla korzystania 
z tego magazynowania i z pojemności
magazynowych gazociągów, gdy z 
technicznego lub ekonomicznego punktu 
widzenia jest to konieczne dla 
zapewnienia skutecznego dostępu do 
systemu oraz w celu zorganizowania 
dostępu do innych instalacji 
pomocniczych. To prawo dostępu dla 
uprawnionych odbiorców może zostać 
przyznane poprzez umożliwienie im 
zawierania umów na dostawy gazu z 
konkurencyjnymi przedsiębiorstwami 
gazowniczymi, innymi aniżeli właściciel 
lub operator systemu albo 
przedsiębiorstwo zależne.”

Or. en

(Skreślenie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Ponieważ magazynowanie gazu należy do kilku przedsiębiorstw, negocjowanie dostępu nie 
umożliwia konkurencyjnego dostępu do magazynowania. Dostęp regulowany powinien zatem 
być jedyną możliwością. W tym kontekście do obowiązków krajowego organu regulacyjnego 
należy podjęcie koniecznych środków.

Poprawka 308
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Artykuł 19 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
“4. Jeśli chodzi o dostęp regulowany,
państwa członkowskie podejmują
niezbędne środki, aby przyznać 
przedsiębiorstwom gazowniczym i 
uprawnionym odbiorcom z obszaru lub 
spoza obszaru objętego systemem 
połączonym prawo dostępu do 
magazynowania, do pojemności 
magazynowych gazociągów i do innych 
instalacji pomocniczych, na podstawie 
opublikowanych taryf lub innych 
warunków i zobowiązań, dla korzystania 
z tego magazynowania i z pojemności 
magazynowych gazociągów, gdy z 
technicznego lub z ekonomicznego 
punktu widzenia jest to konieczne dla 
zapewnienia skutecznego dostępu do 
systemu oraz w celu zorganizowania 
dostępu do innych instalacji 
pomocniczych. To prawo dostępu dla 
uprawnionych odbiorców może zostać 
przyznane poprzez umożliwienie im 
zawierania umów na dostawy gazu z 
konkurencyjnymi przedsiębiorstwami 
gazowniczymi, innymi aniżeli właściciel 
lub operator systemu albo 
przedsiębiorstwo zależne.”

Or. en

(Zmiana brzmienia art. 1 ust. 4 dyrektywy 2003/55/WE)

Poprawka 309
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 - część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, 
art. 19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami: 

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 24c ust. 4, 5 i 6
pod następującymi warunkami:

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa stosuje się głównie w przypadku ważnej i krytycznej infrastruktury (gazociągi 
międzysystemowe, instalacje LNG i instalacje magazynowe), przy czym to ona właśnie 
wymaga najbardziej neutralnej eksploatacji i zarządzania. Na rentowność ekonomiczną 
inwestycji bezpośredni wpływ mają taryfy, a nie inne odstępstwa. Odstępstwo dotyczące 
dostępu stron trzecich nie jest istotne, jeżeli poziom wykorzystania infrastruktury jest 
wystarczający i stały.

Poprawka 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, 
art. 19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami: 

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, np. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na określony czas, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, art. 
19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami: 

Or. en
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Uzasadnienie

Użycie „tzn.” implikuje ograniczoną listę, a zdaje się, że nie stanowi to ani zamiaru 
prawodawcy, ani obecnej praktyki. Okres czasu, w którym ma obowiązywać odstępstwo, 
powinien być jasno określony w momencie podejmowania decyzji o inwestycji. 

Poprawka 311
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, 
art. 19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami:

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na określony czas, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, art. 
19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami:

Or. en

Uzasadnienie

Okres czasu, w którym ma obowiązywać odstępstwo, powinien być jasno określony w 
momencie podejmowania decyzji o inwestycji. W przypadku wszelkich uprawnień nadanym 
organom regulacyjnym do zmiany warunków obowiązujących w momencie podejmowania 
ostatecznej decyzji o inwestycji dotyczącej nowego projektu powinna istnieć jasna i 
niezawodna procedura odwoławcza. Zatwierdzenia planów nie powinny wygasać ani być 
automatycznie zmieniane.

Poprawka 312
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 - część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, 
art. 19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami:

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na określony czas, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, art. 
19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami:

Or. en

Uzasadnienie

Okres czasu, w którym ma obowiązywać odstępstwo, powinien być jasno określony w 
momencie podejmowania decyzji o inwestycji. 

Poprawka 313
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycja musi zwiększać konkurencję 
na rynku dostaw gazu i zwiększać 
bezpieczeństwo dostaw;

a) inwestycja musi zwiększać konkurencję 
na rynku dostaw gazu i zwiększać 
bezpieczeństwo dostaw poprzez 
dywersyfikację źródeł dostaw gazu;

Or. ro

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo dostaw energii, a szczególnie gazu, jest większe jeżeli źródła dostaw są 
zróżnicowane.
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Poprawka 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) infrastruktura musi być własnością
osoby fizycznej lub prawnej, która jest 
osobą odrębną, przynajmniej w swej 
formie prawnej, od operatorów systemów, 
w których to systemach infrastruktura 
zostanie wybudowana;

c) infrastruktura musi być własnością 
osoby fizycznej lub prawnej, która jest 
osobą odrębną od operatorów systemów, w 
których to systemach infrastruktura 
zostanie wybudowana;

Or. en

Uzasadnienie

Aby powyższa litera była spójna z zasadą całkowitego wydzielenia własnościowego, należy 
skreślić odnośny fragment.

Poprawka 315
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ca) infrastruktura musi być 
eksploatowana przez osobę prawną 
niezależną od operatorów systemów, w 
których to systemach infrastruktura 
zostanie wybudowana;”

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa stosuje się głównie w przypadku ważnej i krytycznej infrastruktury (gazociągi 
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międzysystemowe, instalacje LNG i instalacje magazynowe), przy czym to ona właśnie 
wymaga najbardziej neutralnej eksploatacji i zarządzania. Na rentowność ekonomiczną 
inwestycji bezpośredni wpływ mają taryfy, a nie inne odstępstwa. Odstępstwo dotyczące 
dostępu stron trzecich nie jest istotne, jeżeli poziom wykorzystania infrastruktury jest
wystarczający i stały.

Poprawka 316
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odstępstwo nie wpływa szkodliwie na 
konkurencję lub sprawne funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu albo na 
sprawne funkcjonowanie systemu 
podlegającego regulacji, do którego 
infrastruktura jest podłączona.

e) zapewniona jest niezbędna 
przepustowość na potrzeby dostępu dla 
stron trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa stosuje się głównie w przypadku ważnej i krytycznej infrastruktury (gazociągi 
międzysystemowe, instalacje LNG i instalacje magazynowe), przy czym to ona właśnie 
wymaga najbardziej neutralnej eksploatacji i zarządzania. Na rentowność ekonomiczną 
inwestycji bezpośredni wpływ mają taryfy, a nie inne odstępstwa. Odstępstwo dotyczące 
dostępu stron trzecich nie jest istotne, jeżeli poziom wykorzystania infrastruktury jest 
wystarczający i stały.

Poprawka 317
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera (e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ea) Projekt ma znaczenie europejskie i 
dotyczy co najmniej dwóch państw 
członkowskich Unii Europejskiej”.

Or. de

Uzasadnienie

Projekty o znaczeniu europejskim muszą dotyczyć co najmniej dwóch państw członkowskich.

Poprawka 318
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ea) Projekt ma znaczenie europejskie i 
dotyczy co najmniej dwóch państw 
członkowskich Unii Europejskiej”. 

Or. de

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji prawnej istnieje kilka instrumentów mających za zadanie ułatwianie 
inwestycji (np. art. 22 dyrektywy 2003/55/WE). Do rozporządzenia 1775/2005 i dyrektywy 
2003/55/WE należy jednak wprowadzić udoskonalenia, aby podmioty regulacyjne miały 
możliwość tworzenia odpowiednich zachęt do inwestowania w nową infrastrukturę oraz 
zagwarantowania, że operatorzy sieci będą w stanie zaspokoić popyt rynku na infrastrukturę.



PE404.544v01-00 38/114 AM\715225PL.doc

PL

Poprawka 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ ea) inwestycja nie jest konieczna w celu 
umożliwienia wypełnienia zobowiązania 
spoczywającego na podmiocie 
regulowanym dotyczącego 
transportowania gazu w systemie 
przesyłowym.” 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ten warunek nie zostałby spełniony (na przykład proponowana zdolność przesyłowa 
byłaby wymagana do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych dostaw do odbiorców), wtedy za 
inwestycję powinien odpowiadać jeden lub kilku regulowanych operatorów systemów 
przesyłowych i inwestycja ta powinna być przeprowadzana w ramach normalnego systemu 
regulacyjnego (tzn. bez zwolnienia dotyczącego dostępu stron trzecich). Powyższy test 
powinien zostać dodany dla wszystkich nowych inwestycji w połączenia międzysystemowe, 
niezależnie od tego, czy są to nowe gazociągi, czy ulepszenie już istniejących.

Poprawka 320
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Postanowienia ust. 1 są także stosowane 
w przypadku znacznego wzrostu 
przepustowości istniejącej infrastruktury i 
zmian tej infrastruktury umożliwiających 
rozwój nowych źródeł dostaw gazu.

2. Postanowienia ust. 1 są także stosowane 
we wszystkich przypadkach znacznego 
wzrostu przepustowości istniejącej 
infrastruktury i zmian tej infrastruktury 
umożliwiających udostępnienie większych 
i dodatkowych ilości.
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Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że nie tylko nowe źródła dostaw, ale również nowe umowy o dostawy, nawet 
o dostawy gazu z tego samego źródła lub z tego samego kraju, muszą spełniać przepisy UE 
dotyczące gazu. Dlatego też są one absolutnie niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw gazu.

Poprawka 321
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Postanowienia ust. 1 są także stosowane 
w przypadku znacznego wzrostu 
przepustowości istniejącej infrastruktury i 
zmian tej infrastruktury umożliwiających 
rozwój nowych źródeł dostaw gazu.

2. Przepisy ust. 1 są także stosowane w 
przypadku znacznego wzrostu 
przepustowości istniejącej infrastruktury i 
zmian tej infrastruktury udostępniających 
dodatkowe ilości gazu z istniejących 
źródeł lub umożliwiających rozwój 
nowych źródeł dostaw gazu.

Or. en

Poprawka 322
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji, o którym mowa w 
rozdziale VIa, może, indywidualnie dla 
każdego przypadku, podejmować decyzje 
w sprawie odstępstw, o których mowa w 
ust. 1 i 2. W przypadku, gdy przedmiotowa 

3. Urząd regulacji, o którym mowa w 
rozdziale VIa, może, indywidualnie dla 
każdego przypadku, podejmować decyzje 
w sprawie odstępstw, o których mowa w 
ust. 1 i 2. W przypadku, gdy przedmiotowa 
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infrastruktura zlokalizowana jest na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, Agencja wykonuje 
zadania powierzone urzędowi regulacji na 
mocy niniejszego artykułu.

infrastruktura zlokalizowana jest na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, decyzję o przyznaniu 
odstępstwa podejmują krajowe organy 
regulacyjne lub inne właściwe organy 
zainteresowanych państw członkowskich 
po wzajemnych konsultacjach i jest ona 
zatwierdzana przez Komisję zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 4 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy wniosek o przyznanie odstępstwa musi być najpierw rozpatrzony przez organy 
regulacyjne lub właściwe organy danego państwa członkowskiego w celu ułatwienia i 
usprawnienia budowy dużej nowej infrastruktury gazowej i gazociągów międzysystemowych, 
a następnie zostać przedłożony do zatwierdzenia przez Komisję, która jest najlepszym 
gwarantem europejskich interesów ze względu na swoją rolę jako strażniczki traktatów.

Poprawka 323
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji, o którym mowa w 
rozdziale VIa, może, indywidualnie dla 
każdego przypadku, podejmować decyzje 
w sprawie odstępstw, o których mowa w 
ust. 1 i 2. W przypadku, gdy przedmiotowa 
infrastruktura zlokalizowana jest na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, Agencja wykonuje 
zadania powierzone urzędowi regulacji na 
mocy niniejszego artykułu. 

3. Urząd regulacji, o którym mowa w 
rozdziale VIa, może, indywidualnie dla 
każdego przypadku, podejmować decyzje 
w sprawie odstępstw, o których mowa w 
ust. 1 i 2. W przypadku, gdy przedmiotowa 
infrastruktura zlokalizowana jest na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, Agencja wykonuje 
zadania powierzone urzędowi regulacji na 
mocy niniejszego artykułu. Agencja może 
podjąć decyzję po uprzednim wysłuchaniu 
odpowiednich organów regulacyjnych i 
wnioskodawcy.

Or. de
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Uzasadnienie

Przed podjęciem decyzji agencja powinna skonsultować się zarówno z organami 
regulacyjnymi, jak i z przedsiębiorstwami gazowniczymi. Wyniki procedury „open season” 
powinny stanowić podstawę przydziału przepustowości podmiotom trzecim, jeżeli w sposób 
zobowiązujący wykazały one zainteresowanie przepustowością oferowaną w ramach 
procedury. W chwili obecnej nie można mówić o zobowiązującym charakterze stosownych 
działań, co jednak utrudnia inwestorowi solidne planowanie.

Poprawka 324
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwo może obejmować całość lub 
część przepustowości nowej infrastruktury 
lub istniejącej infrastruktury o znacznie 
zwiększonej przepustowości.

Odstępstwo może obejmować całość lub 
jedynie wyodrębnioną część 
przepustowości nowej infrastruktury lub 
istniejącej infrastruktury o znacznie 
zwiększonej przepustowości.

Or. de

Uzasadnienie

Przed podjęciem decyzji agencja powinna skonsultować się zarówno z organami 
regulacyjnymi, jak i z przedsiębiorstwami gazowniczymi. Wyniki procedury „open season” 
powinny stanowić podstawę przydziału przepustowości podmiotom trzecim, jeżeli w sposób 
zobowiązujący wykazały one zainteresowanie przepustowością oferowaną w ramach
procedury. W chwili obecnej nie można mówić o zobowiązującym charakterze stosownych 
działań, co jednak utrudnia inwestorowi solidne planowanie.

Poprawka 325
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie podejmowania decyzji o 
zastosowaniu odstępstwa należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania odstępstwa i 
niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. W trakcie podejmowania 
decyzji o tych warunkach bierze się pod 
uwagę w szczególności dodatkową 
przewidywaną do realizacji przepustowość 
albo zmianę istniejącej przepustowości, 
horyzont czasowy projektu i 
uwarunkowania krajowe.

W trakcie podejmowania decyzji o 
zastosowaniu odstępstwa należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania odstępstwa i 
niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. W trakcie podejmowania 
decyzji o tych warunkach bierze się pod 
uwagę w szczególności czas trwania 
kontraktów, dodatkową przewidywaną do 
realizacji przepustowość albo zmianę 
istniejącej przepustowości, horyzont 
czasowy projektu i uwarunkowania 
krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana zmiana art. 22 zwiększa złożoność nowych przedsiębiorstw gazowniczych, co 
może zniechęcić potencjalnych inwestorów. Wysoki poziom nałożonych wstępnie przepisów 
nie jest zgodny z przyznawaniem odstępstw od regulowanego dostępu.

Poprawka 326
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie podejmowania decyzji o 
zastosowaniu odstępstwa należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania odstępstwa i 
niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. W trakcie podejmowania 
decyzji o tych warunkach bierze się pod 

W trakcie podejmowania decyzji o 
zastosowaniu odstępstwa należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania odstępstwa i 
niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. W trakcie podejmowania 
decyzji o tych warunkach bierze się pod 
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uwagę w szczególności dodatkową 
przewidywaną do realizacji przepustowość 
albo zmianę istniejącej przepustowości, 
horyzont czasowy projektu i 
uwarunkowania krajowe.

uwagę w szczególności czas trwania 
kontraktów, dodatkową przewidywaną do 
realizacji przepustowość albo zmianę 
istniejącej przepustowości, horyzont 
czasowy projektu i uwarunkowania 
krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana zmiana art. 22 zwiększa złożoność nowych przedsiębiorstw gazowniczych, co 
może zniechęcić potencjalnych inwestorów. Interwencja regulacyjna powinna być minimalna 
w przypadku, gdy projekty zwiększają konkurencję na rynku i zawierają odpowiednie zasady 
typu „korzystaj lub sprzedaj”. W przypadku wszelkich uprawnień nadanym organom 
regulacyjnym do zmiany warunków obowiązujących w momencie podejmowania ostatecznej 
decyzji o inwestycji dotyczącej nowego projektu powinna istnieć jasna i niezawodna 
procedura odwoławcza. 

Poprawka 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie podejmowania decyzji o 
zastosowaniu odstępstwa należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania odstępstwa i 
niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. W trakcie podejmowania 
decyzji o tych warunkach bierze się pod 
uwagę w szczególności dodatkową 
przewidywaną do realizacji przepustowość 
albo zmianę istniejącej przepustowości, 
horyzont czasowy projektu i 
uwarunkowania krajowe.

W trakcie podejmowania decyzji o 
zastosowaniu odstępstwa należy zwrócić 
uwagę, indywidualnie dla każdego 
przypadku, na potrzebę nałożenia 
warunków dotyczących okresu 
obowiązywania odstępstwa i 
niedyskryminacyjnego dostępu do nowej 
infrastruktury. W trakcie podejmowania 
decyzji o tych warunkach bierze się pod 
uwagę w szczególności czas trwania 
kontraktów, dodatkową przewidywaną do 
realizacji przepustowość albo zmianę 
istniejącej przepustowości, horyzont 
czasowy projektu i uwarunkowania 
krajowe.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana zmiana art. 22 zwiększa złożoność nowych przedsiębiorstw gazowniczych, co 
może zniechęcić potencjalnych inwestorów.

Poprawka 328
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi 
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy 
infrastruktury są wzywani do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla 
nowej infrastruktury, włącznie z alokacją 
na własny użytek. Urząd regulacji 
nakłada wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na 
rynku wtórnym, jak również nakłada 
wymóg, aby użytkownicy instalacji byli 
uprawnieni do obrotu swoimi 
zakontraktowanymi przepustowościami na 
rynku wtórnym. W swojej ocenie 
kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i e) niniejszego artykułu, urząd 
regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

Decydując o przyznaniu odstępstwa urząd 
regulacji może podjąć decyzję w sprawie 
zasad zarządzania i alokacji 
przepustowości, o ile nie stanowi to 
przeszkody dla realizacji kontraktów 
długoterminowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana zmiana art. 22 zwiększa złożoność nowych przedsiębiorstw gazowniczych, co 
może zniechęcić potencjalnych inwestorów. Wysoki poziom nałożonych wstępnie przepisów 
nie jest zgodny z przyznawaniem odstępstw od regulowanego dostępu.

Poprawka 329
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi 
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy 
infrastruktury są wzywani do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla 
nowej infrastruktury, włącznie z alokacją 
na własny użytek. Urząd regulacji 
nakłada wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na 
rynku wtórnym, jak również nakłada 
wymóg, aby użytkownicy instalacji byli 
uprawnieni do obrotu swoimi 
zakontraktowanymi przepustowościami na 
rynku wtórnym. W swojej ocenie 
kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i e) niniejszego artykułu, urząd 
regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

Decydując o przyznaniu odstępstwa urząd 
regulacji może podjąć decyzję w sprawie 
zasad zarządzania i alokacji 
przepustowości, o ile nie stanowi to 
przeszkody dla realizacji kontraktów 
długoterminowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana zmiana art. 22 zwiększa złożoność nowych przedsiębiorstw gazowniczych, co 
może zniechęcić potencjalnych inwestorów. Interwencja regulacyjna powinna być minimalna 
w przypadku, gdy projekty zwiększają konkurencję na rynku i zawierają odpowiednie zasady 
typu „korzystaj lub sprzedaj”. W przypadku wszelkich uprawnień nadanym organom 
regulacyjnym do zmiany warunków obowiązujących w momencie podejmowania ostatecznej 
decyzji o inwestycji dotyczącej nowego projektu powinna istnieć jasna i niezawodna 
procedura odwoławcza. 

Poprawka 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi 
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy 
infrastruktury są wzywani do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla 
nowej infrastruktury, włącznie z alokacją 
na własny użytek. Urząd regulacji 
nakłada wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na 
rynku wtórnym, jak również nakłada 
wymóg, aby użytkownicy instalacji byli 
uprawnieni do obrotu swoimi 
zakontraktowanymi przepustowościami na 
rynku wtórnym. W swojej ocenie 
kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i e) niniejszego artykułu, urząd 
regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

Decydując o przyznaniu odstępstwa urząd 
regulacji może podjąć decyzję w sprawie 
zasad zarządzania i alokacji 
przepustowości, o ile nie stanowi to 
przeszkody dla realizacji kontraktów 
długoterminowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana zmiana art. 22 zwiększa złożoność nowych przedsiębiorstw gazowniczych, co 
może zniechęcić potencjalnych inwestorów. Duża liczba nałożonych wstępnie przepisów nie 
jest zgodna z przyznawaniem odstępstw od regulowanego dostępu.

Poprawka 331
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapity 4 i 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości, o ile nie stanowi 
to przeszkody dla realizacji kontraktów 
długoterminowych.

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości, które w razie 
konieczności można zmienić w czasie, 
kiedy infrastruktury nie obejmują 
wspomniane postanowienia, aby 
dostosować się w ten sposób do 
odpowiednich wymogów gospodarczych i 
rynkowych.

Zgodnie z tymi przepisami wszyscy 
potencjalnie zainteresowani użytkownicy 
infrastruktury są wzywani do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla nowej 
infrastruktury, włącznie z alokacją na 
własny użytek. Urząd regulacji nakłada 
wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na rynku 
wtórnym, jak również nakłada wymóg, aby 
użytkownicy instalacji byli uprawnieni do 
obrotu swoimi zakontraktowanymi 
przepustowościami na rynku wtórnym. W 
swojej ocenie kryteriów, o których mowa 

Zgodnie z tymi przepisami wszyscy 
potencjalnie zainteresowani użytkownicy 
infrastruktury są wzywani do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla nowej 
infrastruktury, włącznie z alokacją na 
własny użytek. Urząd regulacji nakłada 
wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na rynku 
wtórnym, jak również nakłada wymóg, aby 
użytkownicy instalacji byli uprawnieni do 
obrotu swoimi zakontraktowanymi 
przepustowościami na rynku wtórnym. W 
swojej ocenie kryteriów, o których mowa 
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w ust. 1 lit. a), b) i e) niniejszego artykułu, 
urząd regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

w ust. 1 lit. a), b) i e) niniejszego artykułu, 
urząd regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości, jeżeli 
podmioty trzecie w sposób zobowiązujący 
okazały swoje zainteresowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Przed podjęciem decyzji agencja powinna skonsultować się zarówno z organami 
regulacyjnymi, jak i z przedsiębiorstwami gazowniczymi. Wyniki procedury „open season” 
powinny stanowić podstawę przydziału przepustowości podmiotom trzecim, jeżeli w sposób 
zobowiązujący wykazały one zainteresowanie przepustowością oferowaną w ramach 
procedury. W chwili obecnej nie można mówić o zobowiązującym charakterze stosownych 
działań, co jednak utrudnia inwestorowi solidne planowanie.

Poprawka 332
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi 
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy infrastruktury 
są wzywani do określenia swojego 
zainteresowania zawieraniem kontraktów 
na przepustowość, zanim ma miejsce 
alokacja przepustowości dla nowej 
infrastruktury, włącznie z alokacją na 
własny użytek. Urząd regulacji nakłada 
wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na rynku 
wtórnym, jak również nakłada wymóg, aby 
użytkownicy instalacji byli uprawnieni do 

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy infrastruktury 
są wzywani do określenia swojego 
zainteresowania zawieraniem kontraktów 
na przepustowość, zanim ma miejsce 
alokacja przepustowości dla nowej 
infrastruktury, włącznie z alokacją na 
własny użytek. Procedura alokacji nie 
prowadzi do zwiększenia względnego 
udziału dostawcy posiadającego pozycję 
dominującą, o ile nie zostało w sposób 
racjonalny zaspokojone całkowite 
zapotrzebowanie stron trzecich na 
przepustowość. Decyzję w tej kwestii 
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obrotu swoimi zakontraktowanymi 
przepustowościami na rynku wtórnym. W 
swojej ocenie kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. a), b) i e) niniejszego artykułu, 
urząd regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

podejmuje urząd regulacji. Urząd regulacji 
nakłada wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na rynku 
wtórnym, jak również nakłada wymóg, aby 
użytkownicy instalacji byli uprawnieni do 
obrotu swoimi zakontraktowanymi 
przepustowościami na rynku wtórnym. W 
swojej ocenie kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. a), b) i e), urząd regulacji 
bierze pod uwagę wyniki procedury 
alokacji przepustowości.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa powinny gwarantować, że wszystkie podmioty na rynku są usatysfakcjonowane w 
rozsądnym zakresie oraz przeciwdziałać konsolidacji pozycji dominujących. 

Poprawka 333
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi 
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy infrastruktury 
są wzywani do określenia swojego 
zainteresowania zawieraniem kontraktów 
na przepustowość, zanim ma miejsce 
alokacja przepustowości dla nowej 
infrastruktury, włącznie z alokacją na 
własny użytek. Urząd regulacji nakłada
wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji może podjąć decyzję w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Przepisy mogą 
zobowiązywać do wezwania wszystkich 
potencjalnie zainteresowanych 
użytkowników infrastruktury do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla nowej 
infrastruktury, włącznie z alokacją na 
własny użytek. Urząd regulacji może 
nałożyć wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
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obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na rynku 
wtórnym, jak również nakłada wymóg, 
aby użytkownicy instalacji byli uprawnieni 
do obrotu swoimi zakontraktowanymi 
przepustowościami na rynku wtórnym. W 
swojej ocenie kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. a), b) i e) niniejszego artykułu, 
urząd regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na rynku 
wtórnym, jak również może nałożyć
wymóg, aby użytkownicy instalacji byli 
uprawnieni do obrotu swoimi 
zakontraktowanymi przepustowościami na 
rynku wtórnym. W swojej ocenie 
kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i e), urząd regulacji może wziąć pod 
uwagę wyniki procedury alokacji 
przepustowości.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury oceny i przyznawania przepustowości („open season”) lub porównywalne są 
ważnym narządziem służącym do analizy potrzeb rynku pod względem wielkości projektu i, co 
za tym idzie, przydziału przepustowości, lecz mogą one również prowadzić do kosztów, które 
podważają wykonalność niektórych projektów. Jeżeli krajowy organ regulacyjny uzna, że 
procedura oceny i przyznawania przepustowości podważyłaby wykonalność projektu, organ 
ten może podjąć decyzję o niewymaganiu od sponsora projektu przeprowadzania takiej 
procedury.

Poprawka 334
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd regulacji przekazuje niezwłocznie 
Komisji kopię każdego wniosku o 
przyznanie odstępstwa z chwilą jego 
otrzymania. Decyzja o zastosowaniu 
odstępstwa jest bezzwłocznie zgłaszana 
przez stosowny urząd do Komisji wraz ze 
wszystkimi użytecznymi informacjami jej 
dotyczącymi. Informacje te mogą zostać 
przekazane Komisji w formie zbiorczej, 
umożliwiając Komisji podjęcie dobrze 
uzasadnionej decyzji. Informacje te 

4. Urząd regulacji przekazuje niezwłocznie 
Komisji kopię każdego wniosku o 
przyznanie odstępstwa z chwilą jego 
otrzymania. Decyzja o zastosowaniu 
odstępstwa jest bezzwłocznie zgłaszana 
przez stosowny urząd do Komisji wraz ze 
wszystkimi użytecznymi informacjami jej 
dotyczącymi. Informacje te mogą zostać 
przekazane Komisji w formie zbiorczej, 
umożliwiając podjęcie dobrze uzasadnionej 
decyzji przez Komisję, która – w 
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zawierają w szczególności: przypadku decyzji Agencji wydanych na 
mocy ust. 3 – może oceniać jedynie ich 
wpływ na wspólnotowe reguły 
konkurencji. Informacje te zawierają w 
szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
przekazania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) uprawnień w 
zakresie podejmowania decyzji o odstępstwach, niemniej jednak decyzje te nie powinny 
podlegać przeglądowi Komisji z wyjątkiem kwestii zgodności z regułami konkurencji. ACER 
powinna mieć możliwość podejmowania niezależnych merytorycznych decyzji w sprawie 
poszczególnych odstępstw bez nadzoru Komisji.

Poprawka 335
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowe powody, na podstawie 
których urząd regulacji przyznał 
odstępstwo, łącznie z informacjami 
finansowymi uzasadniającymi potrzebę 
zastosowania odstępstwa;

a) szczegółowe powody, na podstawie 
których urząd regulacji przyznał 
odstępstwo lub odmówił jego przyznania, 
wraz z odniesieniem do konkretnego 
artykułu będącego podstawą takiej decyzji, 
w tym z informacjami finansowymi 
uzasadniającymi potrzebę zastosowania 
odstępstwa;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowy organ regulacyjny powinien mieć obowiązek wyjaśnienia powodów odrzucenia 
wniosku, a nie tylko powodów przyznania odstępstwa. Wyjaśnienie w odniesieniu do 
konkretnych artykułów, a nie jedynie ogólnie do odstępstwa, zwiększy jasność uzasadnienia 
przedłożonego przez krajowy organ regulacyjny. 
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Poprawka 336
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowe powody, na podstawie 
których urząd regulacji przyznał 
odstępstwo, łącznie z informacjami 
finansowymi uzasadniającymi potrzebę 
zastosowania odstępstwa;

a) szczegółowe powody z podaniem 
konkretnych artykułów, na podstawie 
których urząd regulacji przyznał 
odstępstwo, łącznie z informacjami 
finansowymi uzasadniającymi potrzebę 
zastosowania odstępstwa;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku każdego artykułu możliwe powody przyznania odstępstwa są zupełnie różne. 
Przyznawane powinny być jedynie bezwzględnie konieczne odstępstwa i dlatego każde z nich 
powinno być oddzielnie uzasadnione z wykazaniem, na przykład, mechanizmów, poprzez które 
dane odstępstwo prowadzi do zwiększenia konkurencji lub jest niezbędne do zapewnienia 
rentowności infrastruktury.

Poprawka 337
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzoną analizę wpływu 
przyznania odstępstwa na konkurencję i na 
sprawne funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku gazu;

b) przeprowadzoną analizę wpływu 
przyznania odstępstwa na konkurencję i na 
sprawne funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku gazu, w szczególności powody z 
podaniem konkretnych artykułów, na 
podstawie których odstępstwo doprowadzi 
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do zwiększenia konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku każdego artykułu możliwe powody przyznania odstępstwa są zupełnie różne. 
Przyznawane powinny być jedynie bezwzględnie konieczne odstępstwa i dlatego każde z nich 
powinno być oddzielnie uzasadnione z wykazaniem, na przykład, mechanizmów, poprzez które 
dane odstępstwo prowadzi do zwiększenia konkurencji lub jest niezbędne do zapewnienia 
rentowności infrastruktury.

Poprawka 338
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ea) ustanowione zasady zarządzania 
przepustowością.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie lit. ea) sprawia, że zadania krajowego organu regulującego są jaśniejsze. 

Poprawka 339
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ea) jeżeli odstępstwo dotyczy gazociągu 
międzysystemowego, dodatkową 
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przepustowość udostępnioną stronom 
trzecim, sprzyjającą wolnemu handlowi 
na europejskim rynku wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku każdej nowej infrastruktury elementami, które rzeczywiście sprzyjają 
konkurencji, są przepustowość lub usługi dostępne dla stron trzecich, a reszta sprzyja 
wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu.

Poprawka 340
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 
następnego dnia po otrzymaniu 
zgłoszenia. Termin dwumiesięczny może 
zostać przedłużony o dwa dodatkowe 
miesiące w przypadku, gdy Komisja 
potrzebuje dodatkowych informacji. 
Termin ten rozpoczyna się następnego 
dnia po otrzymaniu kompletnych 
informacji. Termin ten może również 
zostać przedłużony za obopólną zgodą 
Komisji oraz urzędu regulacji. Zgłoszenie 
uważa się za cofnięte, jeżeli informacje, o 
które wystąpiono z wnioskiem, nie są 
dostarczone w terminie wyznaczonym we 
wniosku, chyba że, przed upływem tego 
terminu, albo termin ten został 
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, 
jak i urzędu regulacji, albo urząd 
regulacji, w należycie uzasadnionym 

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Jeżeli dana infrastruktura 
znajduje się na obszarze więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, Komisja 
nie musi sprawdzać decyzji agencji.
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oświadczeniu, poinformował Komisję o 
tym, że uważa zgłoszenie za wyczerpujące.
Urząd regulacji stosuje się do decyzji 
Komisji o wprowadzeniu zmian do decyzji 
lub cofnięciu decyzji o przyznaniu 
odstępstwa w terminie czterech tygodni i 
odpowiednio informuje Komisję.
Komisja zachowuje poufność informacji 
istotnych z handlowego punktu widzenia.
Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury. 

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury. 

Or. de

Uzasadnienie

W oryginalnym tekście rozporządzenia proces przyznania odstępstwa jest niepotrzebnie 
wydłużony, co oznacza zbyt duże ryzyko prawne i regulacyjne dla inwestora. Wyznaczenie 
przez Komisję krótkiego okresu na podjęcie decyzji w sprawie przyznania odstępstwa jest nie 
do przyjęcia, ponieważ w większości państw członkowskich planowanie budów i prawo 
budowlane jest przyczyną opóźnień w skali od 10 do 15 lat między planowaniem a budową 
infrastruktury.

Poprawka 341
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 
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następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 
Termin dwumiesięczny może zostać 
przedłużony o dwa dodatkowe miesiące w 
przypadku, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji. Termin ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu kompletnych informacji. 
Termin ten może również zostać 
przedłużony za obopólną zgodą Komisji 
oraz urzędu regulacji. Zgłoszenie uważa 
się za cofnięte, jeżeli informacje, o które 
wystąpiono z wnioskiem, nie są 
dostarczone w terminie wyznaczonym we 
wniosku, chyba że, przed upływem tego 
terminu, albo termin ten został przedłużony 
za zgodą zarówno Komisji, jak i urzędu 
regulacji, albo urząd regulacji, w należycie 
uzasadnionym oświadczeniu, 
poinformował Komisję o tym, że uważa 
zgłoszenie za wyczerpujące.

następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 
Termin dwumiesięczny może zostać 
przedłużony o jeden dodatkowy miesiąc w 
przypadku, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji. Termin ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu kompletnych informacji. 
Zgłoszenie uważa się za cofnięte, jeżeli 
informacje, o które wystąpiono z 
wnioskiem, nie są dostarczone w terminie 
wyznaczonym we wniosku, chyba że, 
przed upływem tego terminu, albo termin 
ten został przedłużony za zgodą zarówno 
Komisji, jak i urzędu regulacji, albo urząd 
regulacji, w należycie uzasadnionym 
oświadczeniu, poinformował Komisję o 
tym, że uważa zgłoszenie za wyczerpujące.

Or. en

Poprawka 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 
następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 
Termin dwumiesięczny może zostać 
przedłużony o dwa dodatkowe miesiące w 
przypadku, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji. Termin ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu kompletnych informacji. 
Termin ten może również zostać 

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 
następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 
Termin dwumiesięczny może zostać 
przedłużony o dwa dodatkowe miesiące w 
przypadku, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji. Termin ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu kompletnych informacji. 
Termin ten może również zostać 
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przedłużony za obopólną zgodą Komisji 
oraz urzędu regulacji. Zgłoszenie uważa 
się za cofnięte, jeżeli informacje, o które 
wystąpiono z wnioskiem, nie są 
dostarczone w terminie wyznaczonym we 
wniosku, chyba że, przed upływem tego 
terminu, albo termin ten został 
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, 
jak i urzędu regulacji, albo urząd regulacji, 
w należycie uzasadnionym oświadczeniu, 
poinformował Komisję o tym, że uważa 
zgłoszenie za wyczerpujące.

przedłużony za obopólną zgodą Komisji 
oraz urzędu regulacji. Jeżeli informacje, o 
które wystąpiono z wnioskiem, nie są 
dostarczone przed upływem każdego 
takiego przedłużonego terminu, lub termin 
ten nie został dalej przedłużony za zgodą 
zarówno Komisji, jak i urzędu regulacji
przed jego upływem, lub urząd regulacji, w 
należycie uzasadnionym oświadczeniu, nie 
poinformował Komisji o tym, że uważa 
zgłoszenie za wyczerpujące, zgłoszenie 
uważa się jednak za wyczerpujące.

Or. it

Uzasadnienie

Zasada, zgodnie z którą decyzja o odstępstwie powinna zostać uznana za wycofaną, jażeli 
organ krajowy nie wyśle Komisji żądanej dokumentacji w należytym terminie jest nie do 
obronienia. Jeżeli zostałaby utrzymana, proces wydawania zezwoleń stałby się bardziej 
niepewny, ponieważ dokumentację musiałaby wysyłać strona trzecia, nad którą starający się 
o odstępstwo nie miałby żadnej kontroli.

Poprawka 343
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może zażądać od 
urzędu regulacji wprowadzenia zmian do 
decyzji lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 
następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 
Termin dwumiesięczny może zostać 
przedłużony o dwa dodatkowe miesiące w 
przypadku, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji. Termin ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu kompletnych informacji. 

5. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
zgłoszenia Komisja może – w odniesieniu 
do reguł konkurencji – zażądać od urzędu 
regulacji wprowadzenia zmian do decyzji 
lub cofnięcia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa. Termin ten rozpoczyna się 
następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 
Termin dwumiesięczny może zostać 
przedłużony o dwa dodatkowe miesiące w 
przypadku, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji. Termin ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
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Termin ten może również zostać 
przedłużony za obopólną zgodą Komisji 
oraz urzędu regulacji. Zgłoszenie uważa 
się za cofnięte, jeżeli informacje, o które 
wystąpiono z wnioskiem, nie są 
dostarczone w terminie wyznaczonym we 
wniosku, chyba że, przed upływem tego 
terminu, albo termin ten został przedłużony 
za zgodą zarówno Komisji, jak i urzędu 
regulacji, albo urząd regulacji, w należycie 
uzasadnionym oświadczeniu, 
poinformował Komisję o tym, że uważa 
zgłoszenie za wyczerpujące.

otrzymaniu kompletnych informacji. 
Termin ten może również zostać 
przedłużony za obopólną zgodą Komisji 
oraz urzędu regulacji. Zgłoszenie uważa 
się za cofnięte, jeżeli informacje, o które 
wystąpiono z wnioskiem, nie są 
dostarczone w terminie wyznaczonym we 
wniosku, chyba że, przed upływem tego 
terminu, albo termin ten został przedłużony 
za zgodą zarówno Komisji, jak i urzędu 
regulacji, albo urząd regulacji, w należycie 
uzasadnionym oświadczeniu, 
poinformował Komisję o tym, że uważa 
zgłoszenie za wyczerpujące.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
przekazania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) uprawnień w 
zakresie podejmowania decyzji o odstępstwach, niemniej jednak decyzje te nie powinny 
podlegać przeglądowi Komisji z wyjątkiem kwestii zgodności z regułami konkurencji. ACER 
powinna mieć możliwość podejmowania niezależnych merytorycznych decyzji w sprawie 
poszczególnych odstępstw bez nadzoru Komisji.

Poprawka 344
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

skreślony
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Or. en

Poprawka 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Duże projekty infrastrukturalne takie jak gazociągi międzysystemowe, terminale LNG czy 
instalacje magazynowe mają zazwyczaj długie terminy realizacji (na przykład ze względu na 
skomplikowane procesy planowania i uzyskiwania zezwoleń), które mogą znacznie 
przekraczać terminy ustanowione w proponowanym tekście. W związku z powyższym 
zastosowanie klauzuli ograniczenia czasowego, która zmienia warunki zatwierdzonej 
inwestycji, dodatkowo zwiększy ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwa gazownicze, które i 
bez tego jest duże, przez co stworzy dodatkowe bariery.

Poprawka 346
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie W odniesieniu do decyzji o przyznaniu 
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decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

odstępstwa, podjętych przez urząd 
regulacji i wydanych na mocy niniejszego 
artykułu, istnieje przejrzysta i ścisła 
procedura odwoławcza. Warunki 
zatwierdzonego odstępstwa przyznanego 
na mocy niniejszego artykułu nie są 
zmieniane z mocą wsteczną bez uzyskania 
zgody wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 347
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać, jeżeli budowa infrastruktury 
nie rozpoczęła się w ciągu dwóch lat po 
podjęciu wszelkich niezbędnych decyzji i 
otrzymaniu zezwoleń od organów 
krajowych lub regionalnych. Decyzja 
Komisji przestaje również obowiązywać, 
jeżeli w ciągu pięciu lat nie rozpoczęto 
eksploatacji infrastruktury po podjęciu 
wszelkich niezbędnych decyzji na szczeblu 
krajowym i regionalnym oraz otrzymaniu 
zezwoleń. Jeżeli budowa dużych obiektów 
infrastrukturalnych opóźnia się z powodu 
zaistnienia okoliczności, których nie 
można przewidzieć, wówczas inwestor jest 
zobowiązany zgłosić to właściwemu 
urzędowi regulacji i może złożyć wniosek 
o stosowne przedłużenie wspomnianych 
wyżej terminów.

Or. de
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Uzasadnienie

W oryginalnym tekście rozporządzenia proces przyznania odstępstwa jest niepotrzebnie 
wydłużony, co oznacza zbyt duże ryzyko prawne i regulacyjne dla inwestora. Wyznaczenie 
przez Komisję krótkiego okresu na podjęcie decyzji w sprawie przyznania odstępstwa jest nie 
do przyjęcia, ponieważ w większości państw członkowskich planowanie budów i prawo 
budowlane jest przyczyną opóźnień w skali od 10 do 15 lat między planowaniem a budową 
infrastruktury.

Poprawka 348
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Wydana przez Komisję decyzja o 
przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie pięciu lat od 
wydania wszystkich krajowych i 
regionalnych decyzji i zezwoleń. W 
przypadku gdy budowa dużej 
infrastruktury jest opóźniona ze względu 
na nieprzewidziane okoliczności, inwestor 
informuje o tym krajowy organ 
regulacyjny i może wystąpić o 
odpowiednie przedłużenie określonego 
wyżej okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Z inwestycjami w duże projekty infrastrukturalne wiąże się ogromne ryzyko dla inwestorów. 
Utrata odstępstwa po podjęciu decyzji przez Komisję idzie w parze z trudnym do przewidzenia 
brakiem pewności, gdyż na szczeblu lokalnym, a nawet regionalnym będą wymagane jeszcze 
inne zezwolenia. Ponadto budowa infrastruktury może ulec opóźnieniom ze względu na 
problemy techniczne lub topograficzne. Takie problemy muszą zostać rozwiązane w 
odpowiedni sposób i powinny być przedmiotem dyskusji z właściwym urzędem regulacji.
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Poprawka 349
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa poddaje 
się przeglądowi po upływie pięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Duże projekty infrastrukturalne takie jak gazociągi międzysystemowe, terminale LNG czy 
instalacje magazynowe mają zazwyczaj długie terminy realizacji (na przykład ze względu na 
skomplikowane procesy planowania i uzyskiwania zezwoleń), które mogą znacznie 
przekraczać terminy ustanowione w proponowanym tekście. W związku z powyższym 
zastosowanie proponowanej klauzuli ograniczenia czasowego, która zmienia warunki 
zatwierdzonej inwestycji, dodatkowo zwiększy ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwa 
gazownicze, które i bez tego jest duże, przez co stworzy dodatkowe bariery.

Poprawka 350
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie pięciu lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła.
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zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Komisja może przedłużyć ten okres, jeżeli 
można wykazać, że mimo podjęcia 
wszystkich odpowiednich starań w celu 
terminowego rozpoczęcia prac 
budowlanych, istniały szczególne powody 
opóźnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzenie przez Komisję decyzji o przyznaniu odstępstwa nie powinno być ograniczone w 
czasie. Bardzo często operatorzy sieci nie są w stanie zrealizować projektu zgodnie z 
planowanym harmonogramem z powodów pozostających poza ich kontrolą (np. skarga przed 
sądem w związku z wymogami zezwolenia związanymi z oceną oddziaływania na środowisko).

Poprawka 351
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła,
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie pięciu lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
chyba że inwestor jest w stanie 
udowodnić, że opóźnienie jest 
spowodowane przez strony trzecie, poza 
jego kontrolą. Przy wykonywaniu swoich 
uprawnień na mocy niniejszego artykułu 
Komisja przeprowadza wcześniejsze 
konsultacje z Agencją. 

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzenie przez Komisję decyzji o przyznaniu odstępstwa powinno obowiązywać przez 5 
lat, ponieważ opracowanie dużych programów infrastrukturalnych trwa dłużej niż 2 lata.



PE404.544v01-00 64/114 AM\715225PL.doc

PL

Nawet jeśli budowa nie zaczęła się w ciągu 5 lat z powodów leżących po stronie trzeciej, 
zatwierdzenie odstępstwa nie straci ważności.

Poprawka 352
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać po upływie trzech lat od jego 
przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie siedmiu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Or. ro

Uzasadnienie

Zazwyczaj realizacja projektów infrastrukturalnych na dużą skalę w sektorze gazu, 
obejmujących kilka krajów, może potrwać dłużej niż pięć lat. W związku z tym pięcioletni 
termin obowiązywania decyzji o odstępstwie w przypadku braku rozpoczęcia eksploatacji jest 
zbyt krótki.

Poprawka 353
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
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jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury, chyba że – w zależności od 
przypadku – nierozpoczęcie budowy lub 
eksploatacji infrastruktury wynika z 
okoliczności pozostających poza kontrolą 
osoby, której przyznano odstępstwo.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy pożądana jest szybka budowa infrastruktury, w odniesieniu do której przyznano 
odstępstwo, przez strony, które to odstępstwo otrzymały, automatyczne wygaśnięcie 
odstępstwa ze względu na nierozpoczęcie budowy lub komercyjnej eksploatacji infrastruktury 
w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą wykonawcy stanowiłoby duże ryzyko dla 
potencjalnych wykonawców infrastruktury. Niniejsza poprawka usunie ten czynnik 
zniechęcający do inwestycji.

Poprawka 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Warunki zatwierdzonego odstępstwa 
przyznanego na mocy niniejszego 
artykułu nie są zmieniane z mocą 
wsteczną bez uzyskania zgody wszystkich 
zainteresowanych stron.”

Or. en

Uzasadnienie

Warunki zatwierdzonych odstępstw nie powinny byc zmieniane z mocą wsteczną, o ile nie 
zgodzą się na to wszystkie strony uczestniczące w przyznawaniu odstępstwa (osoba, której 
przyznano odstępstwo, krajowy organ regulacyjny i Komisja).
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Poprawka 355
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów stosowania warunków, o których 
mowa w ust. 1, oraz dla celów określenia 
procedury obowiązującej w przypadku 
stosowania ust. 4 i 5. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wpływ Parlamentu ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę komitologii. 
Oznaczałoby to, że istotne decyzje nie podlegałyby demokratycznej procedurze legislacyjnej. 
Zasady przyznawania odstępstw od przepisów dotyczących rozdzielenia oraz TPA (dostęp 
podmiotów trzecich) są w przypadku nowej infrastruktury zbyt ważne, aby określać je jako 
„techniczne” lub „niemające decydującego znaczenia”. Z tego też powodu wszystkimi 
zmianami dotyczącymi niniejszego artykułu należy się zająć w ramach zwykłej procedury 
podejmowania decyzji, a nie w ramach procedury komitologii.

Poprawka 356
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów stosowania warunków, o których 
mowa w ust. 1, oraz dla celów określenia 

skreślony
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procedury obowiązującej w przypadku 
stosowania ust. 4 i 5. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. en

Poprawka 357
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów stosowania warunków, o których 
mowa w ust. 1, oraz dla celów określenia 
procedury obowiązującej w przypadku 
stosowania ust. 4 i 5. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

6. Komisja może zmienić wytyczne dla 
celów stosowania warunków, o których 
mowa w ust. 1, oraz dla celów określenia 
procedury obowiązującej w przypadku 
stosowania ust. 4 i 5. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, zmienia się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja ta ma zagwarantować, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament i Radę w 
ramach procedury zwykłej. Przenoszenie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone do 
ewentualnych koniecznych dostosowań.
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Poprawka 358
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6a. Przy wykonywaniu swoich 
uprawnień na mocy niniejszego artykułu 
Komisja przeprowadza wcześniejsze 
konsultacje z Agencją.”

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy przekazywać agencji uprawnień do podejmowania decyzji w sprawie odstępstw w 
przypadku infrastruktury transgranicznej, ponieważ w przeciwnym razie organy regulacyjne z 
krajów niezainteresowanych mogłyby wpływać w ramach agencji na wynik tych decyzji. 
Przykłady z przeszłości wskazują, że krajowe organy regulacyjne bardzo często dążą do
zaspokojenia krajowych interesów. Ponadto w świetle sprawy ETS 9/56 Meroni [1958] Zb. 
orzeczeń 133, uprawnienia do podejmowania decyzji, które zawierają element uznaniowości, 
nie powinny być przyznawane organom nieprzewidzianym w traktatach.

Poprawka 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W art. 24 ust. 1 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:
„b) zaopatrywanie gazociągiem 
bezpośrednim każdego takiego 
uprawnionego odbiorcy na ich 
terytorium przez przedsiębiorstwo 
gazownicze lub odbiorcę.”
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Or. en

Uzasadnienie

Gazociąg łączący przedsiębiorstwo gazownicze i uprawnionego odbiorcę może również 
istnieć między odbiorcą i uprawnionym odbiorcą. W takim przypadku uprawniony odbiorca 
nie jest bezpośrednio podłączony do systemu dystrybucji gazu, tylko jest podłączony poprzez 
innego odbiorcę. Niniejsza poprawka umożliwia państwom członkowskim zagwarantowanie, 
że odbiorca znajdujący się pomiędzy systemem dystrybucyjnym i innym odbiorcom nie jest 
obciążony typowymi obowiązkami spoczywającymi na operatorach systemu dystrybucyjnego.

Poprawka 360
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) urząd regulacji posiada osobowość 
prawną, autonomię budżetową oraz 
stosowne zasoby personalne i finansowe do 
realizacji swoich zadań;

a) urząd regulacji posiada osobowość 
prawną, autonomię finansową oraz 
stosowne zasoby personalne i finansowe do 
realizacji swoich zadań;

Or. en

Uzasadnienie

Pięcioletnia kadencja krajowego organu regulacyjnego powinna być jednokrotnie 
odnawialna, zważywszy na jego długofalowy charakter działalności i potrzebę stabilności na 
rynku energii; dłuższe mandaty powinny być nieodnawialne.

Poprawka 361
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na 
kadencję wynoszącą co najmniej pięć lat i 
co najwyżej dziesięć lat; pięcioletnie 
mandaty są jednokrotnie odnawialne, 
natomiast dłuższe kadencje nie są 
odnawialne; zarząd nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

Or. en

Uzasadnienie

Pięcioletnia kadencja krajowego organu regulacyjnego powinna być jednokrotnie 
odnawialna, zważywszy na długofalowy charakter jego działalności i potrzebę stabilności na 
rynku energii. Dłuższe mandaty powinny być nieodnawialne.

Poprawka 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na 
kadencję wynoszącą co najmniej pięć lat i 
co najwyżej dziesięć lat; pięcioletnie 
mandaty są jednokrotnie odnawialne, 
natomiast dłuższe kadencje nie są 
odnawialne; zarząd nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.
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Or. en

Uzasadnienie

Pięcioletnia kadencja krajowego organu regulacyjnego powinna być jednokrotnie 
odnawialna, zważywszy na długofalowy charakter jego działalności i potrzebę stabilności na 
rynku energii. Dłuższe mandaty powinny być nieodnawialne.

Poprawka 363
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia. 

(b) jego zarząd jest powoływany na 
kadencję odnawialną jeden raz,
wynoszącą co najmniej pięć lat, lub na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą 
maksymalnie dziesięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku kadencji trwającej co najmniej 5 lat powinna istnieć możliwość jednorazowego 
przedłużenia jej o kolejne pięć lat.

Poprawka 364
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

(b) jego zarząd jest powoływany na 
kadencję odnawialną jeden raz,
wynoszącą pięć lat, lub na nieodnawialną 
kadencję wynoszącą maksymalnie dziesięć 
lat i nie może zostać zwolniony z pełnienia 
funkcji w trakcie swojej kadencji, chyba że 
nie spełnia już warunków określonych w 
niniejszym artykule lub dopuścił się 
poważnego uchybienia.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku kadencji krajowego urzędu regulacji, wynoszącej co najmniej pięć lat, powinna 
istnieć możliwość jednorazowego przedłużenia jej o dalsze co najmniej pięć lat, ponieważ 
rynek gazu wymaga z reguły podejmowania długoterminowych decyzji i pewnej stabilizacji. 
Dłuższe kadencje nie powinny być przedłużane.

Poprawka 365
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

b) jego prezesi i wiceprezesi są
powoływani na raz odnawialną kadencję 
wynoszącą co najmniej pięć lat i nie mogą
zostać zwolnieni z pełnienia funkcji w 
trakcie swojej kadencji, chyba że nie 
spełniają już warunków określonych w 
niniejszym artykule lub dopuścili się 
poważnego uchybienia.

Or. ro
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Uzasadnienie

 Pięcioletnia kadencja powinna obowiązywać jedynie na najwyższych szczeblach zarządu, tj. 
normalnie na szczeblu prezesów i wiceprezesów. W tych przypadkach odnowienie kadencji, 
wyłącznie jednokrotne,  powinno być możliwe. Urzędnicy powinni mieć możliwość 
kontynuowania kariery w instytucji, chyba że istnieją powody, by tego nie robili lub chcą 
opuścić instytucję. 

Poprawka 366
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. Komisja przyjmuje minimalne 
standardy w zakresie przejrzystości 
i odpowiedzialności krajowych organów 
regulacyjnych poprzez przyjęcie 
wytycznych służących zagwarantowaniu, 
że krajowe organy regulacyjne w pełni 
i skutecznie przestrzegają przepisów ust. 1 
i 2. Środki te, mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku wewnętrznego energii elektrycznej krajowe 
organy regulacyjne muszą spełniać minimalne standardy przejrzystości i odpowiedzialności, 
które umożliwią im skuteczne monitorowanie rynku energii elektrycznej.
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Poprawka 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. Komisja przyjmuje minimalne 
standardy w zakresie przejrzystości 
i odpowiedzialności krajowych organów 
regulacyjnych poprzez przyjęcie 
wytycznych służących zagwarantowaniu, 
że krajowe organy regulacyjne w pełni 
i skutecznie przestrzegają przepisów ust. 1 
i 2. Środki te, mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po art. 22a ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Pięcioletnia kadencja krajowego organu regulacyjnego powinna być jednokrotnie 
odnawialna, zważywszy na jego długofalowy charakter działalności i potrzebę stabilności na 
rynku energii; dłuższe mandaty powinny być nieodnawialne.

Poprawka 368
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych 
wyszczególnionych w niniejszej 

Aby ociągnąć cel, jakim jest 
zagwarantowanie skutecznej i 
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dyrektywie, urząd regulacji podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które służą 
osiągnięciu następujących celów:

niezakłóconej konkurencji na rynku 
dostaw gazu i w zakresie 
długoterminowej, wydajnej i bezawaryjnej 
eksploatacji sieci gazowniczych, sieci 
gazownicze podlegają regulacji. O ile inne 
organy krajowe, zwłaszcza organy 
regulacji konkurencji, są odpowiedzialne 
za realizację zadań regulacyjnych 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, urząd regulacji podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które służą 
osiągnięciu następujących celów:

a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych 
państw członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zrównoważonego pod względem ochrony 
środowiska wewnętrznego rynku gazu na 
terenie Wspólnoty, jak również 
skutecznego otwarcia rynku dla 
wszystkich odbiorców i dostawców we 
Wspólnocie;
b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a);

b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a),
poprzez odpowiednie transgraniczne 
struktury dostępu do sieci i korzystania z 
sieci;

c) zniesienie ograniczeń w handlu gazem 
ziemnym pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
gazu ziemnego na terenie Wspólnoty;

c) rozwój odpowiednich transgranicznych 
zdolności przesyłowych w celu 
zaspokojenia popytu, pogłębienia integracji 
rynków krajowych w celu zniesienia 
istniejących ograniczeń w handlu gazem 
ziemnym pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz umożliwienia 
pewnego poziomu zdolności połączeń 
wzajemnych w ramach regionu oraz 
ewentualnie w granicach sąsiadujących ze 
sobą regionów, który gwarantowałby 
powstanie rzeczywistej konkurencji;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów, 
działanie na rzecz energooszczędności, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
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popytu, jak również rozwój nowatorskich 
technologii niskowęglowych i w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w 
perspektywie krótko- i długoterminowej;
e) zapewnienie, że operatorzy sieci 
otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności w zakresie 
działania sieci oraz wspierania integracji 
rynkowej;

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

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

f) zagwarantowanie, że użytkownicy sieci 
zostaną odpowiednio wcześnie włączeni.

Or. de

Uzasadnienie

Logika podpowiada, aby zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania rynku i rzeczywistej 
konkurencji umieścić na początku listy zadań. Przydzielanie zadań ekologicznych nie pasuje 
do przepisów dotyczących rynku wewnętrznego. Listę celów należy więc odpowiednio 
zmienić. Należy się zastanowić, czy zamiast tego nie lepiej byłoby wprowadzić do punktów 
preambuły odniesienie do tzw. zielonego pakietu Komisji i innych odpowiednich aktów 
prawnych.

Poprawka 369
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie, urząd regulacji podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które służą 
osiągnięciu następujących celów:

Przy realizacji zadań regulacyjnych 
wyszczególnionych w niniejszej 
dyrektywie urząd regulacji podejmuje 
wszelkie uzasadnione kroki, które służą 
osiągnięciu następujących celów, chyba że 
za realizację zadań wymienionych w 
niniejszej dyrektywie odpowiedzialne są 
inne organy krajowe, zwłaszcza organy 
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regulacji konkurencji:

Or. de

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny również zwracać szczególną uwagę na zapewnienie 
długotrwałej, wydajnej i bezawaryjnej eksploatacji sieci przesyłu energii. Konieczne jest 
również wyodrębnienie pracy organów ds. konkurencji.

Poprawka 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych państw 
członkowskich oraz Komisją,
konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zrównoważonego pod względem ochrony 
środowiska wewnętrznego rynku gazu na 
terenie Wspólnoty, jak również 
skutecznego otwarcia rynku dla wszystkich 
odbiorców i dostawców we Wspólnocie;

a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych państw 
członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zrównoważonego pod względem ochrony 
środowiska wewnętrznego rynku gazu na 
terenie Wspólnoty, jak również 
skutecznego otwarcia rynku dla wszystkich 
odbiorców i dostawców we Wspólnocie
poprzez zagwarantowanie, że użytkownicy 
będą czerpali z niego maksymalne 
korzyści, jeżeli chodzi o różnorodność, 
ceny i jakość;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że otwarcie rynku powinno wiązać się z korzyściami dla użytkowników 
końcowych, zarówno konsumentów, jak i użytkowników przemysłowych. Otwarcie rynku nie 
powinno być celem samym w sobie, ale powinno prowadzić do korzyści, jeśli chodzi o 
różnorodność, jakość i ceny. Ponadto niniejsza poprawka określa, że korzyści te powinny 
dotyczyć różnorodności, ceny i jakości usług.
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Poprawka 371
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych państw 
członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zrównoważonego pod względem ochrony 
środowiska wewnętrznego rynku gazu na 
terenie Wspólnoty, jak również 
skutecznego otwarcia rynku dla wszystkich 
odbiorców i dostawców we Wspólnocie;

a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych państw 
członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zrównoważonego pod względem ochrony 
środowiska wewnętrznego rynku gazu na 
terenie Wspólnoty, jak również 
skutecznego otwarcia rynku dla wszystkich 
odbiorców i dostawców we Wspólnocie, a 
także zapewnienie długotrwałej, wydajnej 
i bezawaryjnej eksploatacji sieci przesyłu 
energii;

Or. de

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny również zwracać szczególną uwagę na zapewnienie 
długotrwałej, wydajnej i bezawaryjnej eksploatacji sieci przesyłu energii. Konieczne jest 
również wyodrębnienie pracy organów ds. konkurencji.

Poprawka 372
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zniesienie ograniczeń w handlu gazem 
ziemnym pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 

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

pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
gazu ziemnego na terenie Wspólnoty;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny podjąć starania w celu zniesienia ograniczeń 
regulacyjnych w handlu gazem ziemnych w UE. Organy krajowe mogą mieć pewien wpływ na 
ograniczenia regulacyjne, natomiast nie mają wpływu na rozwiązanie innych ograniczeń, np. 
prawnych czy umowanych.

Poprawka 373
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zniesienie ograniczeń w handlu gazem 
ziemnym pomiędzy państwami 
członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
gazu ziemnego na terenie Wspólnoty;

c) zniesienie ewentualnych ograniczeń w 
handlu gazem ziemnym pomiędzy 
państwami członkowskimi, w tym rozwój 
odpowiednich transgranicznych zdolności 
przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, 
pogłębienia integracji rynków krajowych 
oraz umożliwienia swobodnego przepływu 
gazu ziemnego na terenie Wspólnoty;

Or. de

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny również zwracać szczególną uwagę na zapewnienie 
długotrwałej, wydajnej i bezawaryjnej eksploatacji sieci przesyłu energii. Konieczne jest 
również wyodrębnienie pracy organów ds. konkurencji.
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Poprawka 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów, 
działanie na rzecz energooszczędności, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój nowatorskich 
technologii niskowęglowych i w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w 
perspektywie krótko- i długoterminowej;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów, 
działanie na rzecz energooszczędności i 
proaktywnej integracji zarówno dużych 
jednostek przemysłu energii odnawialnej, 
jak i zdecentralizowanego wytwarzania 
energii, wspieranie wystarczalności
systemu oraz badań i innowacji w celu 
zaspokojenia tych potrzeb;

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne działanie na rzecz energii odnawialnych i zdecentralizowanego wytwarzania energii 
musi być wyraźnym celem politycznym urzędu regulacji.

Poprawka 375
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów, 
działanie na rzecz energooszczędności, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój nowatorskich 
technologii niskowęglowych i w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w 
perspektywie krótko- i długoterminowej;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów, 
przy uwzględnieniu energooszczędności, 
wystarczalności systemu oraz badań i 
innowacji w celu zaspokojenia popytu, jak 
również rozwoju nowatorskich technologii 
niskowęglowych i w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w 
perspektywie krótko- i długoterminowej;
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Or. en

Uzasadnienie

Energooszczędność, źródła energii odnawialnej i technologie niskowęglowe muszą być brane 
pod uwagę przez krajowe organy regulacyjne, ale nie ma potrzeby dodawania wyraźnego 
obowiązku ich wspierania, co stałoby w sprzeczności z rolą tych organów jako regulatora w 
zakresie gospodarki (i konkurencji). 

Poprawka 376
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) zapewnienie korzyści dla konsumentów 
poprzez efektywne funkcjonowanie
własnego rynku krajowego i działanie na 
rzecz skutecznej konkurencji we 
współpracy z organami ochrony
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie skutecznej konkurencji nie musi być celem samym w sobie, lecz powinno być 
ukierunkowane na interesy odbiorców w sensie większego wyboru, niższych cen i lepszej 
jakości usług.

Poprawka 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera (f a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„fa) zapewnienie, by użytkownicy, w tym 
użytkownicy dotknięci ubóstwem 
energetycznym, czerpali maksymalne 
korzyści, jeżeli chodzi o różnorodność, 
ceny i jakość.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że otwarcie rynku powinno wiązać się z korzyściami dla użytkowników 
końcowych, zarówno konsumentów, jak i użytkowników przemysłowych. Otwarcie rynku nie 
powinno być celem samo w sobie, ale powinno prowadzić do korzyści, jeśli chodzi o 
różnorodność, jakość i ceny. Ponadto niniejsza poprawka określa, że korzyści te powinny 
dotyczyć różnorodności, ceny i jakości usług.

Poprawka 378
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„fa) zapewnienie ochrony konsumentów, 
w szczególności konsumentów uważanych 
za słabych ekonomicznie, a także 
dostępności usług dostaw gazu ziemnego.”

Or. ro

Uzasadnienie

Dyrektywa dąży do otwarcia rynku w celu zaoferowania usług lepszej jakości i po 
przystępnych cenach w związku z rosnącą konkurencją. Konsument musi się jednak 
znajdować w centrum polityki organów regulacyjnych.
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Poprawka 379
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do obowiązków urzędu regulacji należy: 1. Niezależnie od zakresu 
odpowiedzialności innych organów 
krajowych do obowiązków urzędu 
regulacji należy:

Or. de

Uzasadnienie

W celu rozróżnienia zakresu odpowiedzialności organów regulacyjnych i organów ds. 
konkurencji zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 24b.

Poprawka 380
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie zgodności operatorów 
systemu przesyłowego i dystrybucyjnego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
właścicieli systemu, jak również wszelkich 
przedsiębiorstw gazowniczych, z ich 
zobowiązaniami na mocy niniejszej 
dyrektywy i innych właściwych aktów 
prawnych Wspólnoty, także w zakresie 
kwestii transgranicznych;

a) zapewnienie zgodności operatorów 
systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, 
systemu LNG i systemu magazynowania
oraz, w stosownych przypadkach, 
właścicieli systemu, jak również wszelkich 
przedsiębiorstw gazowniczych, z ich 
zobowiązaniami na mocy niniejszej 
dyrektywy i innych właściwych aktów 
prawnych Wspólnoty, w tym – gdzie 
stosowne – w zakresie kwestii 
transgranicznych i wydzielenia 
własnościowego;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić brzmienie zapisu celem podkreślenia obowiązku urzędów regulacji w 
związku z wydzieleniem własnościowym, które jest kluczowym elementem trzeciego pakietu.
Wyraźne wskazanie na ten obowiązek w powiązaniu z prawdopodobieństwem dokonania 
przeglądu tego aspektu przez agencję i wydania oficjalnej opinii dla Komisji lub 
indywidualnego krajowego organu regulacyjnego, pomoże zapewnić zgodność.

Poprawka 381
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie zgodności operatorów 
systemu przesyłowego i dystrybucyjnego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
właścicieli systemu, jak również wszelkich 
przedsiębiorstw gazowniczych, z ich 
zobowiązaniami na mocy niniejszej 
dyrektywy i innych właściwych aktów 
prawnych Wspólnoty, także w zakresie 
kwestii transgranicznych;

a) zapewnienie zgodności operatorów 
systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, 
systemu LNG i systemu magazynowania
oraz, w stosownych przypadkach, 
właścicieli systemu, jak również wszelkich 
przedsiębiorstw gazowniczych, z ich 
zobowiązaniami na mocy niniejszej 
dyrektywy i innych właściwych aktów 
prawnych Wspólnoty, w tym w zakresie 
kwestii transgranicznych i wydzielenia 
własnościowego;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić brzmienie zapisu celem podkreślenia obowiązku urzędów regulacji w 
związku z wydzieleniem własnościowym, które jest kluczowym elementem trzeciego pakietu. 
Nie należy wyłączać operatorów systemu LNG i systemu magazynowania.
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Poprawka 382
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie zgodności operatorów 
systemu przesyłowego i dystrybucyjnego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
właścicieli systemu, jak również wszelkich 
przedsiębiorstw gazowniczych, z ich 
zobowiązaniami na mocy niniejszej 
dyrektywy i innych właściwych aktów 
prawnych Wspólnoty, także w zakresie 
kwestii transgranicznych;

(a) zagwarantowanie zgodności 
operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego oraz, w stosownych 
przypadkach, właścicieli systemu, jak 
również wszelkich przedsiębiorstw 
gazowniczych, z ich zobowiązaniami na 
mocy niniejszej dyrektywy i innych 
właściwych aktów prawnych Wspólnoty, 
także w zakresie kwestii transgranicznych;

Or. de

Uzasadnienie

W celu rozróżnienia zakresu odpowiedzialności organów regulacyjnych i organów ds. 
konkurencji zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 24b.

Poprawka 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich i 
Agencją, w tym zagwarantowanie, że 
operatorzy systemu przesyłowego wspólnie 
i osobno budują wystarczającą
przepustowość połączeń pomiędzy swoją 
infrastrukturą przesyłu w celu uzyskania 
wysokiej ogólnej wydajności rynku 
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i spełnienia kryteriów bezpieczeństwa 
dostaw gazu bez rozróżniania pomiędzy 
dostawcami w różnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Kontrola regulacyjna, bez względu na to, czy dotyczy operatorów systemów przesyłowych 
będących własnością publiczną, czy prywatną, będzie musiała zagwarantować, że decyzje w 
sprawie inwestowania i wykorzystania infrastruktury w równym stopniu uwzględniają 
odbiorców korzystających wyłącznie z systemów mieszczących się w granicach kraju i 
odbiorców korzystających z systemów połączonych. Pod tym względem ustęp 1b jest słaby.
Należy jaśniej określić główny cel współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi.

Poprawka 384
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich, 
w tym zagwarantowanie, że istnieje 
wystarczająca przepustowość połączeń 
pomiędzy infrastrukturą przesyłu w celu 
uzyskania wysokiej ogólnej wydajności 
rynku i spełnienia kryteriów 
bezpieczeństwa dostaw gazu bez 
rozróżniania pomiędzy przedsiębiorstwami 
dostaw w różnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić brzmienie zapisu celem wyraźnego wskazania na główny cel współpracy, a 
mianowicie to, że decyzje w sprawie inwestowania i wykorzystania infrastruktury muszą w 
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równym stopniu uwzględniać odbiorców korzystających z systemów mieszczących się w 
granicach kraju i odbiorców korzystających z systemów połączonych.

Poprawka 385
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – point 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich oraz 
Agencją;

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna uczestniczyć we wszystkich działaniach transgranicznych w celu 
zapewnienia przejrzystego i uczciwego charakteru praktyk oraz wystarczającego poziomu 
inwestycji. Nie można dopuścić do powstania luki w przepisach dotyczących rynków 
transgranicznych i regionalnych.

Poprawka 386
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznych z urzędem lub urzędami 
regulacji tych państw członkowskich oraz 
Agencją;

Or. en
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Poprawka 387
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie, że nie ma subsydiowania 
pomiędzy działalnością w zakresie 
przesyłu, dystrybucji, magazynowania, 
LNG i dostaw;

e) monitorowanie zgodności z wymogami 
dotyczącymi wydzielenia własnościowego 
określonymi w niniejszej dyrektywie oraz z 
innymi właściwymi aktami prawnymi 
Wspólnoty oraz zapewnienie, że nie ma 
subsydiowania pomiędzy działalnością w 
zakresie przesyłu, dystrybucji, 
magazynowania, LNG i dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić brzmienie zapisu celem podkreślenia obowiązku urzędów regulacji w 
związku z wydzieleniem własnościowym, które jest kluczowym elementem trzeciego pakietu.
Wyraźne wskazanie na ten obowiązek w powiązaniu z prawdopodobieństwem dokonania 
przeglądu tego aspektu przez agencję i wydania oficjalnej opinii dla Komisji lub 
indywidualnego krajowego organu regulacyjnego, pomoże zapewnić zgodność.

Poprawka 388
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie, że nie ma subsydiowania 
pomiędzy działalnością w zakresie 
przesyłu, dystrybucji, magazynowania, 
LNG i dostaw;

e) monitorowanie zgodności z wymogami 
dotyczącymi wydzielenia własnościowego 
określonymi w niniejszej dyrektywie oraz z 
innymi właściwymi aktami prawnymi 
Wspólnoty oraz zapewnienie, że nie ma 
subsydiowania pomiędzy działalnością w 
zakresie przesyłu, dystrybucji, 
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magazynowania, LNG i dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić brzmienie zapisu celem podkreślenia obowiązku urzędów regulacji w 
związku z wydzieleniem własnościowym, które jest kluczowym elementem trzeciego pakietu.

Poprawka 389
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dokonywanie przeglądu planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie w 
swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu 
inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności z 
ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozbudowy sieci, o którym mowa 
w art. 2c rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005;

f) dokonywanie przeglądu planów 
inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie w 
swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu 
inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności z 
ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozbudowy sieci, o którym mowa 
w art. 2c rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005; plany inwestycyjne operatorów 
systemu przesyłowego zapewniają 
wystarczające kompetencje i liczbę 
personelu do wypełnienia zobowiązań w 
zakresie świadczenia usług; 
nieprzestrzeganie planu inwestycyjnego 
skutkuje proporcjonalnymi sankcjami 
nakładanymi na operatora systemu 
przesyłowego zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez Agencję;

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą ponosić odpowiedzialność za zapewnienie włączenia do 
dziesięcioletnich planów inwestycyjnych przepisów gwarantujących, że siła robocza będzie 
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zdolna zapewnić wykonanie wszelkich zobowiązań w zakresie świadczenia usługi publicznej 
na mocy przedmiotowej dyrektywy. Potrzebne są skuteczne, odpowiednie i odstraszające 
sankcje wobec tych przedsiębiorstw gazowniczych, które nie wypełnią któregokolwiek ze 
zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) monitorowanie bezpieczeństwa 
i niezawodności sieci, ustanawianie lub 
zatwierdzanie norm i wymogów 
dotyczących jakości usług i dostaw,
a także dokonywanie przeglądu wyników 
pod kątem jakości usług i dostaw,
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 391
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 

g) monitorowanie bezpieczeństwa 
i niezawodności sieci, ustanawianie lub 
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przeglądu przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

zatwierdzanie norm i wymogów 
dotyczących jakości usług i dostaw,
a także dokonywanie przeglądu wyników 
pod kątem jakości usług i dostaw,
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą być zdolne do monitorowania jakości usług w połączeniu 
z bezpieczeństwem i niezawodnością sieci, aby zapewnić realizację zobowiązań w zakresie 
świadczenia usługi publicznej.

Poprawka 392
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) monitorowanie bezpieczeństwa 
i niezawodności sieci, ustanawianie lub 
zatwierdzanie norm i wymogów 
dotyczących jakości usług i dostaw,
a także dokonywanie przeglądu wyników 
pod kątem jakości usług i dostaw,
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą być zdolne do monitorowania jakości usług w połączeniu 
z bezpieczeństwem i niezawodnością sieci, aby zapewnić realizację zobowiązań w zakresie 
świadczenia usługi publicznej.
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Poprawka 393
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) monitorowanie bezpieczeństwa 
i niezawodności sieci, ustanawianie lub 
zatwierdzanie norm i wymogów 
dotyczących jakości usług i dostaw,
a także dokonywanie przeglądu wyników 
pod kątem jakości usług i dostaw,
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 394
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) monitorowanie poziomu przejrzystości, 
zapewnianie zgodności operatorów 
systemu przesyłowego z wymaganiami w 
zakresie przejrzystości;

Or. en
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Poprawka 395
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) monitorowanie poziomu przejrzystości, 
zapewnianie zgodności operatorów sieci z 
wymaganiami w zakresie przejrzystości;

Or. de

Uzasadnienie

W celu rozróżnienia zakresu odpowiedzialności organów regulacyjnych i organów ds. 
konkurencji zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 24b.

Poprawka 396
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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właściwych organów ochrony 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 397
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W celu rozróżnienia zakresu odpowiedzialności organów regulacyjnych i organów ds. 
konkurencji zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 24b.
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Poprawka 398
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) monitorowanie, we współpracy 
z organami ochrony konkurencji, poziomu 
skutecznego otwarcia rynku i konkurencji 
na poziomie hurtowym i detalicznym, 
w tym na giełdach energii, cen dla 
gospodarstw domowych, częstotliwości 
zmian dostawców, adekwatnych 
warunków przedpłat odzwierciedlających 
rzeczywiste zużycie, częstotliwości 
przyłączania do sieci i odłączenia od niej, 
kosztów utrzymania, skarg zgłaszanych 
przez gospodarstwa domowe w 
uzgodnionym formacie, jak również 
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, włącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem o wszelkich stosownych 
przypadkach właściwych organów ochrony 
konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie organu do monitorowania szerszej gamy stawek i opłat leży w interesie 
zwiększenia możliwości wyboru dla odbiorców.

Poprawka 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (i a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ia) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym
przepisów w zakresie wyłączności, które 
mogą uniemożliwiać lub utrudniać wybór 
przez odbiorców innych niż gospodarstwa 
domowe w zakresie jednoczesnego 
zawierania umów z więcej niż jednym 
dostawcą; tam, gdzie to właściwe, krajowe 
organy regulacyjne powiadamiają 
o takich praktykach krajowe organy 
ochrony konkurencji;”

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe wyboru dostawców i 
nieograniczanie ich klauzulami wyłączności pozwoli na rozwój konkurencji na rynku 
wewnętrznym. 

Poprawka 400
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ia) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
przepisów w zakresie wyłączności, które 
mogą uniemożliwiać lub utrudniać wybór 
przez odbiorców innych niż gospodarstwa 
domowe w zakresie jednoczesnego 
zawierania umów z więcej niż jednym 
dostawcą; tam, gdzie to właściwe, krajowe 
organy regulacyjne powiadamiają 
o takich praktykach krajowe organy 
ochrony konkurencji;”
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Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe wyboru dostawców i 
nieograniczanie ich klauzulami wyłączności pozwoli na rozwój konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

Poprawka 401
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ia) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
przepisów w zakresie wyłączności, które 
mogą uniemożliwiać lub utrudniać wybór 
przez odbiorców innych niż gospodarstwa 
domowe w zakresie jednoczesnego 
zawierania umów z więcej niż jednym 
dostawcą; tam, gdzie to właściwe, krajowe 
organy regulacyjne powiadamiają 
o takich praktykach krajowe organy 
ochrony konkurencji;”

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe wyboru dostawców i 
nieograniczanie ich klauzulami wyłączności pozwoli na rozwój konkurencji na rynku 
wewnętrznym.
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Poprawka 402
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ia) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
przepisów w zakresie wyłączności, które 
mogą uniemożliwiać lub utrudniać wybór 
przez odbiorców innych niż gospodarstwa 
domowe w zakresie jednoczesnego 
zawierania umów z więcej niż jednym 
dostawcą; tam, gdzie to właściwe, krajowe 
organy regulacyjne powiadamiają 
o takich praktykach krajowe organy 
ochrony konkurencji;”

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe wyboru dostawców i 
nieograniczanie ich klauzulami wyłączności pozwoli na rozwój konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

Poprawka 403
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (i b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ib) uznawanie swobody umów 
w odniesieniu do umów
długoterminowych oraz możliwości 
zawierania umów gwarantowanych 
majątkiem, pod warunkiem że takie 
umowy są zgodne z obowiązującym 
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prawodawstwem wspólnotowym.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba budowania nowego potencjału, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa nowe na 
rynku, a długoterminowe umowy z głównymi odbiorcami mogą być potrzebne do 
sfinansowania części takich inwestycji. Ponadto niektórzy użytkownicy wykorzystujący duże 
ilości energii muszą mieć dostęp do długoterminowych, przewidywalnych umów na dostawę 
energii, aby nadal móc konkurować z tymi regionami, w których są one dostępne.

Poprawka 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym i 
dystrybucyjnym na wykonywanie połączeń 
i napraw;

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym 
i dystrybucyjnym do wykonania połączeń 
i napraw i nakładanie sankcji zgodnie 
z wytycznymi wydanymi przez Agencję, 
jeżeli czas ten ulega wydłużeniu z 
nieuzasadnionych przyczyn;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw 
gazowniczych, które nie wypełnią któregokolwiek ze zobowiązań na mocy przedmiotowej 
dyrektywy.
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Poprawka 405
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym i 
dystrybucyjnym na wykonywanie połączeń 
i napraw;

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym 
i dystrybucyjnym do wykonania połączeń 
i napraw i nakładanie sankcji zgodnie 
z wytycznymi wydanymi przez Agencję, 
jeżeli czas ten ulega wydłużeniu z 
nieuzasadnionych przyczyn;

Or. en

Uzasadnienie

Aby skutecznie chronić odbiorców, przepisy ustanowione w załączniku A muszą być możliwe 
do wyegzekwowania, a organy regulacyjne muszą dysponować skutecznymi, odpowiednimi 
i odstraszającymi sankcjami wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie 
spełniają któregokolwiek ze zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 406
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) monitorowanie i dokonywanie 
przeglądu warunków dostępu do 
magazynowania, pojemności 
magazynowych gazociągów i do innych 
usług pomocniczych wyszczególnionych w 
art. 19;

k) monitorowanie warunków dostępu do 
magazynowania, pojemności 
magazynowych gazociągów i do innych 
usług pomocniczych wyszczególnionych w 
art. 19;

Or. fr
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Uzasadnienie

Chociaż różnica między „monitorowaniem” i „dokonywaniem przeglądu” nie jest wyjaśniona 
w tekście, dodanie to mogłoby stworzyć podstawę prawną dla nowych szczegółowych 
uprawnień ex ante z zakresu magazynowania, pojemności magazynowych gazociągów i 
innych usług pomocniczych. Jest to sprzeczne z zasadami umożliwiającymi państwom 
członkowskim zezwalanie na negocjowany dostęp stron trzecich (art. 19 ust. 3). Te 
nieregulowane rynkowe mechanizmy dostępu stron trzecich do usług magazynowania 
stanowią zachęty do inwestycji i powinny być utrzymane.

Poprawka 407
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

l) monitorowanie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu i ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Środki w zakresie polityki społecznej, takie jak ustanowienie wysokich standardów usług o 
charakterze uniwersalnym i usług użyteczności publicznej leżą przede wszystkim w gestii 
rządu w zakresie, w jakim nie dotyczą regulacji rynku detalicznego. Mimo to krajowe organy 
regulacyjne powinny monitorować takie standardy w celu zapewnienia odbiorcom energii 
elektrycznej odpowiedniego poziomu ochrony.
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Poprawka 408
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

l) monitorowanie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre obowiązki muszą najpierw zostać wypełnione przez rządy, ponieważ są one związane 
bardziej ze środkami społecznymi niż z regulacją rynku detalicznego. Urzędy regulacji 
uważają, że nie posiadają kompetencji w zakresie określania polityki społecznej. Niemniej 
jednak urzędom regulacji należy powierzyć uprawnienia w celu zapewnienia skutecznego 
egzekwowania przepisów zawartych w załączniku A. Wreszcie, należy wyjaśnić, że 
odpowiedzialność za wdrożenie załącznika A dotyczącego ochrony konsumenta spoczywa na 
organach regulacyjnych.

Poprawka 409
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 

(l) kontrolowanie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
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odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

odniesieniu do gazu oraz ochrony słabych 
ekonomicznie odbiorców;

Or. de

Uzasadnienie

Istnieją zadania, które w pierwszej kolejności muszą być realizowane przez rządy krajowe, 
ponieważ wchodzą one raczej w zakres środków społecznych niż w zakres regulacji rynku 
użytkowników końcowych. Organy regulacyjne nie są w stanie podejmować działań o 
charakterze społeczno-politycznym.

Poprawka 410
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów, 
wysokich standardów usług o charakterze
użyteczności publicznej w odniesieniu do 
gazu, ochrona słabych ekonomicznie 
odbiorców, oraz dopilnowanie, aby środki 
ochrony konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

Or. de

Uzasadnienie

W celu rozróżnienia zakresu odpowiedzialności organów regulacyjnych i organów ds. 
konkurencji zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 24b.
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Poprawka 411
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

l) zapewnienie w całej Unii Europejskiej, 
bez uszczerbku dla kompetencji innych 
krajowych organów regulacyjnych, 
równych i przejrzystych wysokich 
standardów usług o charakterze 
użyteczności publicznej w odniesieniu do 
odbiorców gazu, w tym gospodarstw 
domowych, i zagwarantowanie ochrony
słabych ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby wszystkie środki 
ochrony konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obowiązków organu służą funkcjonowaniu rynku 
i ostatecznie przynoszą korzyść odbiorcy.

Poprawka 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
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dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w załączniku 
A, były skuteczne i egzekwowane;

Or. en

Uzasadnienie

Aby skutecznie chronić odbiorców, przepisy ustanowione w załączniku A muszą być możliwe 
do wyegzekwowania, a organy regulacyjne muszą dysponować skutecznymi, odpowiednimi 
i odstraszającymi sankcjami wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie 
spełniają któregokolwiek ze zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 413
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
o charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w załączniku 
A, były skuteczne i egzekwowane;

Or. en

Uzasadnienie

Aby skutecznie chronić odbiorców, przepisy ustanowione w załączniku A muszą być możliwe 
do wyegzekwowania, a organy regulacyjne muszą dysponować skutecznymi, odpowiednimi 
i odstraszającymi sankcjami wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie 
spełniają któregokolwiek ze zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.
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Poprawka 414
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„la) dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne i 
egzekwowane;”

Or. en

Uzasadnienie

„Środki ochrony konsumenta” określone w załączniku A muszą być skutecznie egzekwowane 
przez krajowe organy regulacyjne.

Poprawka 415
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„la) dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;”

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre obowiązki muszą najpierw zostać wypełnione przez rządy, ponieważ są one związane 
bardziej ze środkami społecznymi niż z regulacją rynku detalicznego. Urzędy regulacji 
uważają, że nie posiadają kompetencji w zakresie określania polityki społecznej. Niemniej 
jednak urzędom regulacji należy powierzyć uprawnienia w celu zapewnienia skutecznego 
egzekwowania przepisów zawartych w załączniku A. Wreszcie, należy wyjaśnić, że 
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odpowiedzialność za wdrożenie załącznika A dotyczącego ochrony konsumenta spoczywa na 
organach regulacyjnych.

Poprawka 416
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(la) zagwarantowanie skuteczności 
środków ochrony konsumenta 
określonych w załączniku A”;

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie w życie przepisów zawartych w załączniku A 
powinny ponosić organy regulacyjne. Należy co najmniej wyjaśnić, że odpowiedzialność za 
wdrożenie postanowień załącznika A dotyczących ochrony konsumentów spoczywa na 
organach regulacyjnych. Dlatego też proponuje się wyodrębnienie tego zobowiązania w 
oddzielnym podpunkcie literowym (zob. następną poprawkę).

Poprawka 417
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

n) ustanowienie standardowych procedur 
w zakresie stosunków między ostatecznym 
odbiorcą a dostawcą lub dystrybutorem, 
lub operatorem systemu pomiarowego, 
które dotyczyłyby co najmniej dostępu do 
danych dotyczących zużycia przez 
odbiorców, stosowania jednolitego formatu 
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w odniesieniu do danych dotyczących 
zużycia oraz dostępu do danych na mocy 
lit. h) załącznika A;

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie danych dotyczących rzeczywistego zużycia przez odbiorców jest warunkiem 
wstępnym umożliwiającym im postępowanie w sposób energooszczędny i dokonanie 
wiarygodnych porównań między dostawcami. Urzędy regulacji – jako że już prowadzą 
konsultacje z zainteresowanymi stronami i są odpowiedzialne za monitorowanie detalicznych 
rynków energii – byłyby odpowiednimi organami, które mogłyby zająć się kwestią stosunków 
między operatorami systemu dystrybucyjnego, dostawcami i odbiorcami (w tym zasadami, 
zakresem obowiązków, ustaleniami umownymi, uzgodnieniami w zakresie wymiany danych, 
gwarancją jakości).

Poprawka 418
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

n) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
obejmujących dane na temat cen 
i wszelkich powiązanych wydatków,
stosowania łatwo zrozumiałego,
jednolitego formatu w odniesieniu do tych
danych, adekwatnej wysokości przedpłat 
odzwierciedlającej rzeczywiste zużycie
oraz szybkiego dostępu dla wszystkich 
odbiorców do takich danych na mocy 
lit. h) załącznika A;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci płacą za gaz z góry, np. wpłacając zaliczki miesięczne. Często płatność z góry 
nie odzwierciedla faktycznego zużycia gazu przez konsumenta. Przedsiębiorstwa energetyczne 
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otrzymują więc od konsumentów pożyczkę bez odsetek. Dzięki nowym technologiom, takim jak 
inteligentne systemy pomiarowe, przedsiębiorstwa energetyczne mogą żądać bardziej 
adekwatnych przedpłat.

Poprawka 419
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„oa) zapewnienie przejrzystości 
w odniesieniu do wahań cen hurtowych.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków dla wszystkich uczestników rynku należy udostępniać 
wszelkie zmiany cen hurtowych.

Poprawka 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„oa) ustalanie lub zatwierdzanie opłat za 
dostęp do sieci i publikowanie metod 
stosowanych do ustalenia tych opłat;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość ustalania bądź zatwierdzania opłat, aby 
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zapewnić sprawiedliwy dostęp wszystkich uczestników do rynku gazu. Metody służące do 
ustalania tych opłat muszą być przejrzyste i publikowane zgodnie z ust. 4 przedmiotowego 
artykułu.

Poprawka 421
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„oa) ustalanie lub zatwierdzanie opłat za 
dostęp do sieci i publikowanie metod 
stosowanych do ustalenia tych opłat;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość ustalania bądź zatwierdzania opłat, aby 
zapewnić sprawiedliwy dostęp wszystkich uczestników do rynku gazu. Metody służące do 
ustalania tych opłat muszą być przejrzyste i publikowane zgodnie z ust. 4 przedmiotowego 
artykułu.

Poprawka 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (o b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ob) nakładanie limitów cen na 
niekonkurencyjne rynki na określony 
i ograniczony okres w celu ochrony 
odbiorców przed nadużyciami na rynku; 
limity cen ustalane są na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby nie 
zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani 
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nie ograniczać rozwoju istniejących 
konkurentów;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość nakładania limitów cen w przypadkach, 
gdy uczestnicy rynku dysponują nadmierną siłą. Limity te muszą być jednak wystarczająco 
wysokie, aby nie zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani nie ograniczać rozwoju istniejących 
konkurentów oraz rynku wewnętrznego gazu.

Poprawka 423
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (o b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ob) nakładanie limitów cen na 
niekonkurencyjne rynki na określony 
i ograniczony okres w celu ochrony 
odbiorców przed nadużyciami na rynku; 
limity cen ustalane są na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby nie 
zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani 
nie ograniczać rozwoju istniejących 
konkurentów;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość nakładania limitów cen w przypadkach, 
gdy uczestnicy rynku dysponują nadmierną siłą. Limity te muszą być jednak wystarczająco 
wysokie, aby nie zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani nie ograniczać rozwoju istniejących 
konkurentów oraz rynku wewnętrznego gazu.
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Poprawka 424
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) monitorowanie prawidłowego 
stosowania kryteriów określających, czy 
dana instalacja magazynowa wchodzi w 
zakres art. 19 ust. 3 lub art. 19 ust. 4.

p) monitorowanie prawidłowego 
stosowania kryteriów pozwalających 
stwierdzić, czy dostęp do instalacji 
magazynowych i do pojemności 
magazynowych gazociągów jest konieczny 
z technicznego lub ekonomicznego punktu 
widzenia, aby zapewnić skuteczny dostęp 
do systemu realizacji dostaw dla 
odbiorców.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z nowymi postanowieniami art. 19 ust. 1, zgodnie z którym 
państwa członkowskie „określają i publikują kryteria decydujące o tym, czy dostęp do 
instalacji magazynowych i do pojemności magazynowych gazociągów jest konieczny z 
technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia, aby zapewnić skuteczny dostęp do systemu 
dla realizacji dostaw do odbiorców”.

Poprawka 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„pa) zapewnienie, aby struktura stawek 
dla odbiorców końcowych nie skłaniała do 
zużycia energii.”
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować tworzenie zachęt dla energooszczędności, wszystkim odbiorcom gazu 
należy udostępnić tak zwane „taryfy progresywne”. Prowadzą one do uniknięcia zazwyczaj 
stosowanej dwuskładowej struktury stawki (opłata stała i proporcjonalna do zużycia), kiedy 
energia wydaje się być tańsza, im więcej się jej zużywa. Rozwiązanie o przeciwnym 
charakterze powinno być obowiązkowe. Organy regulacyjne powinny wprowadzić jako 
ogólną zasadę bądź stawki ściśle proporcjonalne bądź inne innowacyjne stawki.

Poprawka 426
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„pa) ustanowienie i przestrzeganie 
przejrzystych i obiektywnych kryteriów w 
odniesieniu do regulacji wewnętrznego 
rynku gazu.”

Or. en

Poprawka 427
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c – ustęp 1 – litera (p b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„pb) opublikowanie procedury na 
wypadek, gdyby uczestnicy rynku chcieli 
odwołać się od podjętych przezeń decyzji.”

Or. en



PE404.544v01-00 114/114 AM\715225PL.doc

PL


	715225pl.doc

