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Poprawka 428
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) bez uszczerbku dla procedury na mocy 
art. 9 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do 
pierwszego dziesięcioletniego planu 
rozbudowy sieci, zatwierdza plany 
inwestycyjne oraz wieloletni plan 
rozbudowy sieci, przedkładane co roku 
przez niezależnego operatora systemu;

(c) bez uszczerbku dla procedury na mocy 
art. 9 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do 
pierwszego dziesięcioletniego planu 
rozbudowy sieci, zatwierdza plany 
inwestycyjne oraz wieloletni plan 
rozbudowy sieci, przedkładane co dwa lata 
przez niezależnego operatora systemu;

Or. en

Poprawka 429
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu 
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące uprawnienia:

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu 
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące uprawnienia:

(a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie przedsiębiorstw gazowniczych;

(a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie operatorów sieci;

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu;
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stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(c) zwracanie się do przedsiębiorstw 
gazowniczych o wszelkie informacje 
stosowne z punktu widzenia realizacji jego 
zadań;

(c) zwracanie się do operatorów sieci
o wszelkie informacje stosowne z punktu 
widzenia realizacji jego zadań;

(d) nakładanie skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji urzędu regulacji lub Agencji;

(d) nakładanie skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających sankcji na tych
operatorów sieci, którzy nie wywiązują się 
ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej 
dyrektywy lub wszelkich decyzji urzędu 
regulacji lub Agencji;

(e) posiadanie należytych praw 
prowadzenia dochodzeń oraz stosownych 
uprawnień do udzielania poleceń w 
zakresie rozstrzygania sporów zgodnie z 
ust. 7 i 8;

(e) posiadanie należytych praw 
prowadzenia dochodzeń oraz stosownych 
uprawnień do udzielania poleceń w 
zakresie rozstrzygania sporów zgodnie z 
ust. 7 i 8;

(f) zatwierdzanie środków bezpieczeństwa 
zgodnie z art. 26.

(f) zatwierdzanie środków bezpieczeństwa 
zgodnie z art. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie równych warunków konkurencji dla operatorów 
sieci gazowniczych na rynku UE. Konieczne jest zachowanie jasnego rozróżnienia między 
organami regulacyjnymi i organami ochrony konkurencji.

Poprawka 430
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia

3. Państwa członkowskie gwarantują 
przyznanie urzędom regulacji kompetencji
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umożliwiające im wykonywanie
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu 
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące uprawnienia:

umożliwiających im wywiązywanie się z
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu 
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące kompetencje:

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 431
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące uprawnienia::

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków w ustalonych ramach,
określonych w ust. 1 i ust. 2, w sposób 
skuteczny i sprawny. W ustalonych 
ramach zgodnych z przepisami krajowymi
urząd regulacji posiada prawo do:

Or. en
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Poprawka 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące uprawnienia:

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków w ustalonych ramach,
określonych w ust. 1 i ust. 2, w sposób 
skuteczny i sprawny. W ustalonych 
ramach zgodnych z przepisami krajowymi
urząd regulacji posiada prawo do:

Or. en

Uzasadnienie

Urzędy regulacji powinny być odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z przepisami w 
ustalonych ramach prawnych (opartych na niniejszej dyrektywie) oraz w ramach swoich 
krajowych mandatów prawnych.

Poprawka 433
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków określonych w ust. 1 i ust. 2 
w sposób skuteczny i sprawny. W tym celu 
urząd regulacji posiada przynajmniej 
następujące uprawnienia:

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
urzędy regulacji otrzymują uprawnienia 
umożliwiające im wykonywanie 
obowiązków w ustalonych ramach
określonych w ust. 1 i ust. 2 oraz w 
ramach swojego krajowego mandatu 
prawnego w sposób skuteczny i sprawny. 
Urząd regulacji posiada przynajmniej 
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następujące uprawnienia:

Or. en

Poprawka 434
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie przedsiębiorstw gazowniczych;

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie operatorów sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Środki należy podejmować tylko wówczas, gdy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów 
regulacyjnych. Należy odrzucić programy uwolnienia gazu.

Poprawka 435
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie przedsiębiorstw gazowniczych;

a) wydawanie wiążących decyzji w 
sprawie operatorów sieci;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 436
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Środki należy podejmować tylko wówczas, gdy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów 
regulacyjnych. Należy odrzucić programy uwolnienia gazu.

Poprawka 437
Herbert Reul

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

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

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 438
Norbert Glante

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu, 
a także podejmowanie decyzji, w 
przypadku braku naruszenia reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji badań w 
sprawie funkcjonowania rynków gazu;
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prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 439
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu, 
a także proponowanie właściwym 
organom stosownych środków, 
niezbędnych i współmiernych, na rzecz 
wspierania skutecznej konkurencji oraz 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku;

Or. fr

Uzasadnienie

Bez jasno sformułowanych ram dotyczących konkurencji wniosek ten mógłby doprowadzić do 
przyznania władzom nieograniczonych i niemożliwych do przewidzenia uprawnień w zakresie 
interwencji na rynku, która nakładałaby się na kompetencje szczebla krajowego. Oprócz 
fałszywie dobrego rozwiązania, jakim jest „uwolnienie gazu” (ze sztucznymi źródłami dostaw 
i rzeczywistą sprzedażą gazu różną od obranego rynku), uprawnienia te pozbawione 
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odpowiednich ram byłby sprzeczne z zamierzoną harmonizacją przepisów rynku 
wewnętrznego. 

Poprawka 440
Alyn Smith

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(b) współpraca z krajowym organem 
ochrony konkurencji w zakresie badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu 
oraz przyjmowanie wszelkich stosownych 
środków, niezbędnych i współmiernych, na 
rzecz wspierania skutecznej konkurencji 
oraz zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Urzędy regulacji powinny być odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z przepisami w 
ustalonych ramach prawnych. Powinien istnieć przejrzysty system składania odwołania w 
przypadku podważenia ustaleń urzędów regulacji. Zasady konkurencji powinny być 
egzekwowane przez organy ochrony konkurencji, a nie przez działający niezależnie urząd 
regulacji. W celu promowania inwestycji ramy, w których będą działać urzędy regulacji, 
muszą być co najmniej przejrzyste i pewne.

Poprawka 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(b) współpraca z krajowym organem 
ochrony konkurencji w zakresie badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu, 
a także podejmowanie, w oparciu o takie 
badania i w ramach swojego krajowego 
mandatu prawnego, decyzji o wszelkich 
stosownych środkach, niezbędnych i 
współmiernych do zapewnienia 
przestrzegania zobowiązań wynikających z 
niniejszej dyrektywy i wszelkich decyzji 
urzędu regulacji lub Agencji;

Or. en

Uzasadnienie

Zasady konkurencji powinny być egzekwowane przez organy ochrony konkurencji, a nie przez 
działający niezależnie urząd regulacji.

Poprawka 442
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku naruszenia zasad 
regulacji, w sprawie wszelkich stosownych 
środków, niezbędnych i współmiernych, na 
rzecz wspierania skutecznej eksploatacji 
sieci;
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Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo przepisy prawa o konkurencji na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które 
należy stosować w przypadku nadużycia pozycji rynkowej, są odpowiednie i nie powinno się 
ich podkopywać poprzez proponowane sformułowanie. Adekwatność środków jako zasada 
kciuka nie jest wymagana. Programy uwolnienia gazu stworzą rynek równoległy do rynków 
rezerw gazu, zmniejszając jego płynność. Zasada ta powoduje poważną niepewność 
inwestorów.

Poprawka 443
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w oparciu o te badania, w sprawie
wszelkich środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

Or. en

Uzasadnienie

W większości systemów sądowniczych w Unii Europejskiej w kompetencji sądu leży jedynie 
sprawdzenie, czy urząd regulacji przestrzegał właściwych procedur przy podejmowaniu 
decyzji (kontrola drugiego rzędu).



PE404.589v01-00 14/101 AM\715991PL.doc

PL

Poprawka 444
Eluned Morgan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu; zagwarantowanie, że w Unii 
powstanie prawdziwie konkurencyjny 
rynek poprzez stopniowe wprowadzanie 
programu uwolnienia gazu po 
rzeczywistych kosztach, tak aby do 2020 r. 
żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie 
miało większego niż 20% udziału w 
danym rynku; rynek taki określa Komisja;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że określony rynek nie jest zdominowany przez jeden lub kilka 
podmiotów, krajowe urzędy regulacji posiadają uprawnienia do ograniczenia udziału 
przedsiębiorstwa gazowego w rynku do 20%. Przyczyni się to do otwarcia rynków w 
państwach członkowskich, zwłaszcza tych, na których występują podmioty dominujące, winne, 
w szeregu przypadków, nadużywania pozycji, a także do zapewnienia innym podmiotom 
rynkowym uczciwego dostępu. Ponieważ rynki coraz bardziej się integrują, zasięg 
geograficzny rynków będzie się rozszerzał, umożliwiając rozwój przedsiębiorstw.
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Poprawka 445
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu;

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 
badań dotyczących funkcjonowania 
rynków gazu, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych i 
współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, z 
uwzględnieniem programów uwolnienia 
gazu; zagwarantowanie, że w Unii 
powstanie prawdziwie konkurencyjny 
rynek poprzez stopniowe wprowadzanie 
programu uwolnienia gazu po 
rzeczywistych kosztach, tak aby do 2020 r. 
żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie 
miało większego niż 50% udziału w 
danym rynku; rynek taki określa Komisja;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że określony rynek nie jest zdominowany przez jeden lub kilka 
podmiotów, krajowe urzędy regulacji posiadają uprawnienia do ograniczenia udziału 
przedsiębiorstwa gazowego w rynku do 50%. Przyczyni się to do otwarcia rynków w 
państwach członkowskich, zwłaszcza tych, na których występują podmioty dominujące, winne, 
w szeregu przypadków, nadużywania pozycji, a także do zapewnienia innym podmiotom 
rynkowym sprawiedliwego dostępu. Ponieważ rynki coraz bardziej się integrują, zasięg 
geograficzny rynków będzie się rozszerzał, umożliwiając rozwój przedsiębiorstw.
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Poprawka 446
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ba) w przypadku braku naruszeń zasad 
konkurencji przyjęcie środków, jeżeli 
mniej niż 20% gazu napływającego do 
punktów wejściowych państwa 
członkowskiego lub na dany rynek 
oferowane jest na rynku hurtowym w 
oparciu o przejrzyste i niedyskryminujące 
procedury, np. na zasadzie wymiany;”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ułatwienie dostępu do rynku nowym i mniejszym 
przedsiębiorstwom gazowniczym oraz osiągnięcie większej przejrzystości ustalania cen na 
rynku gazu.

Poprawka 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwracanie się do przedsiębiorstw 
gazowniczych o wszelkie informacje 
stosowne z punktu widzenia realizacji jego 
zadań;

(c) otrzymywanie od przedsiębiorstw 
gazowniczych wszelkich informacji 
stosownych z punktu widzenia realizacji 
jego zadań, w tym uzasadnienia odmowy 
udzielenia dostępu stronom trzecim, oraz 
wszelkich informacji dotyczących środków 
niezbędnych do wzmocnienia sieci; a 
także w stosownych przypadkach 
współpraca z organami nadzoru rynków 
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finansowych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby krajowe urzędy regulacji mogły monitorować funkcjonowanie rynku gazu, muszą mieć 
możliwość otrzymywania od przedsiębiorstw gazowniczych wszelkich istotnych informacji.

Poprawka 448
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwracanie się do przedsiębiorstw 
gazowniczych o wszelkie informacje 
stosowne z punktu widzenia realizacji jego 
zadań;

(c) otrzymywanie od przedsiębiorstw 
gazowniczych wszelkich informacji 
stosownych z punktu widzenia realizacji 
jego zadań, w tym uzasadnienia odmowy 
udzielenia dostępu stronom trzecim, oraz 
wszelkich informacji dotyczących środków 
niezbędnych do wzmocnienia sieci; a 
także w stosownych przypadkach 
współpraca z organami nadzoru rynków 
finansowych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby krajowe urzędy regulacji mogły monitorować funkcjonowanie rynku gazu, muszą mieć 
możliwość otrzymywania od przedsiębiorstw gazowniczych wszelkich istotnych informacji.
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Poprawka 449
Alyn Smith

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwracanie się do przedsiębiorstw 
gazowniczych o wszelkie informacje 
stosowne z punktu widzenia realizacji jego 
zadań;

(c) zwracanie się do przedsiębiorstw 
gazowniczych o informacje stosowne z 
punktu widzenia realizacji jego zadań, 
zgodnie z obowiązującymi w państwach 
członkowskich procedurami gromadzenia 
informacji;

Or. en

Poprawka 450
Alyn Smith

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) nakładanie skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji urzędu regulacji lub Agencji;

(d) nakładanie odpowiednich sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji urzędu regulacji lub Agencji;

Or. en
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Poprawka 451
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urzędy regulacji są odpowiedzialne za 
ustalanie lub zatwierdzanie przed ich 
wejściem w życie warunków dla: 

4. Urzędy regulacji są odpowiedzialne za 
zatwierdzanie przed ich wejściem w życie 
warunków dla: 

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w obecnym systemie regulacyjnym państwa członkowskie będą miały wybór w 
zakresie określania kontroli regulacyjnej nad taryfami lub metodologiami ich ustalania. 
Ponadto uprawnienia urzędów regulacji do ustalania taryf są sprzeczne z art. 19, zgodnie z 
którym dostępu należy udzielać w oparciu o zatwierdzone taryfy.

Poprawka 452
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
pojemności magazynowych gazociągów, 
tam gdzie jest to konieczne ze względów 
technicznych i/lub ekonomicznych, w celu 
zapewnienia wydajnego dostępu do 
systemu dostaw dla odbiorców, a także do 
instalacji LNG. Te taryfy odzwierciedlają 
rzeczywiście poniesione koszty, na ile 
odpowiadają one kosztom ponoszonym 
przez wydajnego i strukturalnie 
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porównywalnego operatora, i są 
przejrzyste. Taryfy pozwalają na realizację 
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie lit. (a) odnosi się do istniejącej luki w dyrektywach/rozporządzeniach, w 
zakresie, w jakim nie ma w nich wymogu odzwierciedlania kosztów w taryfach 
dystrybucyjnych.  Proponowane sformułowanie rozszerza obecne przepisy rozporządzenia w 
sprawie przesyłu gazu na dystrybucję gazu i instalacje LNG (o ile nie są one wyłączone). 
Opiera również zapewnianie pojemności magazynowej gazociągów na regulowanym dostępie 
trzeciej strony, zamiast na wyborze państw członkowskich między regulowanym a 
negocjowanym dostępem strony trzeciej.

Poprawka 453
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy odzwierciedlają 
rzeczywiście poniesione koszty, na ile 
odpowiadają one kosztom ponoszonym 
przez wydajnego i strukturalnie 
porównywalnego operatora, i są 
przejrzyste. Taryfy pozwalają na realizację 
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;
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Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie lit. (a) odnosi się do istniejącej luki w dyrektywach/rozporządzeniach, w 
zakresie, w jakim nie ma w nich wymogu odzwierciedlania kosztów w taryfach 
dystrybucyjnych.

Poprawka 454
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
metodologii ich kalkulacji, albo, 
ewentualnie, metodologii ustalania lub 
zatwierdzania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych oraz ich monitoringu, a 
także zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG, w tym metodologii ich 
kalkulacji, albo, ewentualnie, metodologii 
ustalania lub zatwierdzania taryf dostępu 
do instalacji LNG oraz ich monitoringu. 
Te taryfy pozwalają na realizację 
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG; Może to obejmować 
specjalne podejście regulacyjne do 
nowych inwestycji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić odpowiedzialność krajowych urzędów regulacji za ustalanie lub 
zatwierdzanie: taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz metodologii ich kalkulacji, albo, 
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ewentualnie, metodologii ustalania i zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, w 
tym monitoring stosowania metodologii ustalania taryf.

Takie same zasady stosuje się do dostępu do instalacji LNG.

Poprawka 455
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
metodologii ich kalkulacji, albo, 
ewentualnie, metodologii ustalania lub 
zatwierdzania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych oraz ich monitoringu, a 
także zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG, w tym metodologii ich 
kalkulacji, albo, ewentualnie, metodologii 
ustalania lub zatwierdzania taryf dostępu 
do instalacji LNG oraz ich monitoringu.
Te taryfy pozwalają na realizację 
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG; Może to obejmować 
specjalne podejście regulacyjne do 
nowych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić odpowiedzialność krajowych urzędów regulacji za ustalanie lub 
zatwierdzanie: taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz metodologii ich kalkulacji, albo, 
ewentualnie, metodologii ustalania i zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, w 
tym monitoring stosowania metodologii ustalania taryf. Takie same zasady powinno stosować 
się do dostępu do instalacji LNG.
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Poprawka 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG; 

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
metodologii ich kalkulacji, albo, 
ewentualnie, metodologii ustalania lub 
zatwierdzania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych oraz ich monitoringu, a 
także zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG, w tym metodologii ich 
kalkulacji, albo, ewentualnie, metodologii 
ustalania lub zatwierdzania taryf dostępu 
do instalacji LNG oraz ich monitoringu.
Te taryfy pozwalają na realizację 
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG; Może to obejmować 
specjalne podejście regulacyjne do 
nowych inwestycji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że krajowe urzędy regulacji ponoszą odpowiedzialność za ustalenie 
lub zatwierdzenie taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz metodologii ich kalkulacji, albo, 
ewentualnie, metodologii ustalania lub zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, w 
tym monitoring stosowania metodologii ustalania taryf. Takie same zasady stosuje się do 
dostępu do instalacji LNG.
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Poprawka 457
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
metodologii ich kalkulacji, albo, 
ewentualnie, metodologii ustalania lub 
zatwierdzania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych oraz ich monitoringu, a 
także zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG, w tym metodologii ich 
kalkulacji, albo, ewentualnie, metodologii 
ustalania lub zatwierdzania taryf dostępu 
do instalacji LNG oraz ich monitoringu.
Te taryfy pozwalają na realizację 
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że krajowe urzędy regulacji ponoszą odpowiedzialność za ustalenie 
lub zatwierdzenie: a) taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz metodologii ich kalkulacji, b) 
metodologii ustalania lub zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym 
monitoring stosowania metodologii ustalania taryf.

Poprawka 458
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG oraz metodologii ich 
kalkulacji, albo, ewentualnie, metodologii 
ustalania lub zatwierdzania taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich 
monitoringu. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować przejrzystość systemu, tak aby zapewnić dostęp dla wszystkich 
uczestników rynku, natomiast zdolność efektywnego planowania muszą zapewnić krajowe 
urzędy regulacji.

Poprawka 459
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
metodologii stosowanych do kalkulacji 
tych taryf, a także zasad, warunków i taryf, 
lub co najmniej metodologii stosowanych 
do kalkulacji tych taryf, za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy i metodologie
pozwalają na realizację koniecznych 
inwestycji w sieci i instalacje LNG w 
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instalacji LNG; sposób, który umożliwia tym inwestycjom 
zagwarantowanie opłacalności i 
wykonalności sieci oraz instalacji LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w obecnym systemie regulacyjnym państwa członkowskie będą miały wybór w 
zakresie określania kontroli regulacyjnej nad taryfami lub metodologiami ich ustalania. 
Ponadto uprawnienia urzędów regulacji do ustalania taryf są sprzeczne z art. 19, zgodnie z 
którym dostępu należy udzielać w oparciu o zatwierdzone taryfy.

Poprawka 460
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych lub 
metodologii ich kalkulacji, a także zasad, 
warunków i taryf za dostęp do instalacji 
LNG lub metodologii kalkulacji tych 
taryf. Te taryfy pozwalają na realizację
koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG w sposób, który umożliwia tym 
inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe urzędy regulacji powinny być elastyczne w stopniu niezbędnym do ustalania nie 
tylko taryf, ale również metodologii kalkulacji taryf.
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Poprawka 461
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG; Taryfy te mogą również 
umożliwiać specjalne podejście 
regulacyjne do nowej infrastruktury.

li de

Uzasadnienie

Metodologie i/lub monitoring ustalania i zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych 
przez agencję powinny pozwalać na realizację koniecznych inwestycji w sieci i instalacje 
LNG.

Poprawka 462
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) świadczenia usług bilansowania. b) świadczenia usług bilansowania, które w 
możliwym stopniu odzwierciedlają koszty i 
nie wpływają na dochody, stwarzając 
jednocześnie odpowiednie zachęty dla 
użytkowników sieci do równoważenia ich 
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wkładu i poboru gazu. Usługi te są 
uczciwe i niedyskryminacyjne i opierają 
się na obiektywnych kryteriach.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie lit. (b) opiera się na wytycznych ERGEG dotyczących dobrych wzorców w 
bilansowaniu gazu i potwierdza zasadę, zgodnie z którą czynności bilansowania OSP 
powinny być w szerokim zakresie neutralne pod względem dochodów (podlegając jedynie 
ewentualnym zachętom skłaniającym do wydajności).

Poprawka 463
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) świadczenia usług bilansowania. b) świadczenia usług bilansowania, które w 
możliwym stopniu odzwierciedlają koszty i 
nie wpływają na dochody, stwarzając 
jednocześnie odpowiednie zachęty dla 
użytkowników sieci do równoważenia ich 
wkładu i poboru gazu. Usługi te są 
uczciwe i niedyskryminacyjne i opierają 
się na obiektywnych kryteriach.

Or. en

Uzasadnienie

Lit. (b) opiera się na wytycznych ERGEG dotyczących dobrych wzorców w bilansowaniu gazu 
i potwierdza zasadę, zgodnie z którą czynności bilansowania OSP powinny być w szerokim 
zakresie neutralne pod względem dochodów.
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Poprawka 464
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ba) świadczenia usług gazowniczych o 
dobrej jakości.”

Or. en

Uzasadnienie

W uzupełnieniu swojej roli w ustalaniu/zatwierdzaniu warunków połączeń i usług 
bilansowania, krajowe urzędy regulacji muszą również nadzorować/regulować świadczenie 
usług zmiany jakości gazu (w oparciu o regulowany dostęp strony trzeciej), które w innym 
przypadku mogłoby stanowić główną przeszkodę we wchodzeniu na rynek lub w konkurencji.

Poprawka 465
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ba) świadczenia usług gazowniczych o 
dobrej jakości.”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe urzędy regulacji muszą również nadzorować/regulować świadczenie usług zmiany 
jakości gazu, które w innym przypadku mogłoby stanowić główną przeszkodę we wchodzeniu 
na rynek lub w konkurencji.
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Poprawka 466
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w obecnym systemie regulacyjnym państwa członkowskie będą miały wybór w 
zakresie określania kontroli regulacyjnej w postaci zatwierdzania taryf lub metodologii ich 
ustalania.

Poprawka 467
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu 
warunków taryf oraz usług bilansowania 
urzędy regulacji zapewniają, że operatorzy 
sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe, do 
zwiększenia wydajności oraz wspierania 
integracji rynkowej i odpowiednich prac 
badawczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Krajowe urzędy regulacji muszą dołożyć wszelkich starań, aby działania podejmowane przez 
operatorów systemów przesyłowych na rzecz bilansowania sieci były prowadzone w sposób 
jawny i przejrzysty, tak aby zapewnić równy udział wszystkich uczestników rynku.

Poprawka 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe urzędy regulacji muszą dołożyć wszelkich starań, aby działania podejmowane przez 
operatorów systemów przesyłowych na rzecz bilansowania sieci były prowadzone w sposób 
jawny i przejrzysty, tak aby zapewnić równy udział wszystkich uczestników rynku.

Poprawka 469
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe urzędy regulacji powinny być elastyczne w stopniu niezbędnym do ustalania nie 
tylko taryf, ale również metodologii kalkulacji taryf.

Poprawka 470
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Bodźce do prowadzenia prac badawczych bez określenia celu, w jaki sposób wyniki badań 
należy zastosować w sektorze sieci przesyłowych nie powinny być wprowadzane poprzez 
ustalanie taryf. Prace badawcze można uznać raczej za środek niż cel, a w regulacjach 
dotyczących taryf sieciowych zachęty należy stosować jedynie w odniesieniu do celów, takich 
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jak wydajność i integracja rynku.

Poprawka 471
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 472
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Krajowe urzędy regulacji monitorują 
zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi 
w krajowych systemach energii 
elektrycznej i połączeń wzajemnych.
Operatorzy systemów przesyłowych 
przedkładają krajowym urzędom regulacji 
do zatwierdzenia swoje procedury 
zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi, w tym alokacji zdolności 
przepustowej. Przed zatwierdzeniem 
powyższych zasad krajowe urzędy 
regulacji mogą wystąpić do operatorów 
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systemów przesyłowych o ich zmianę.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić skuteczną koordynację mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych, a 
bardziej ogólnie - zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, pomiędzy krajowymi urzędami 
regulacji. Z tego powodu należy wyraźnie określić wymóg formalnego zatwierdzenia przez 
urzędy regulacji procedur zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w celu skutecznego 
wdrożenia rozporządzenia 1228/2003. 

Poprawka 473
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Krajowe urzędy regulacji monitorują 
zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi 
w krajowych systemach energii 
elektrycznej i połączeń wzajemnych.
Operatorzy systemów przesyłowych 
przedkładają krajowym urzędom regulacji 
do zatwierdzenia swoje procedury 
zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi, w tym alokacji zdolności 
przepustowej. Przed zatwierdzeniem 
powyższych zasad krajowe urzędy 
regulacji mogą wystąpić do operatorów 
systemów przesyłowych o ich zmianę.”

Or. en

Uzasadnienie

Z tego powodu należy wyraźnie określić wymóg formalnego zatwierdzenia przez urzędy 
regulacji procedur zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w celu skutecznego wdrożenia 
rozporządzenia 1775/2005. 
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Poprawka 474
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Organy regulacyjne posiadają 
uprawnienia do wymagania w razie 
konieczności od operatorów systemów 
przesyłowych, zmian warunków, włącznie 
z taryfami określonymi w niniejszym 
artykule, w celu zapewnienia, że są one 
współmierne i stosowane w sposób 
niedyskryminujący.

Or. de

Uzasadnienie

Magazyny gazu i instalacje LNG nie tworzą monopolu. Ponadto działania regulacyjne 
stanowią zagrożenie dla istniejącej konkurencji i zaplanowanych inwestycji w zakresie 
budowy dodatkowych niezbędnych magazynów gazu. 

Poprawka 475
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 

6. Organy regulacyjne mają prawo
wymagać w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, LNG 
i dystrybucyjnych, zmian warunków, 
włącznie z taryfami określonymi w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
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stosowane w sposób niedyskryminujący. sposób niedyskryminujący.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie określenia „systemów magazynowania”, ponieważ regulacja opłat za 
magazynowanie blokowałoby inwestycje. Magazyny gazu nie są monopolem rynkowym. W tej 
dziedzinie powstał dobrze funkcjonujący rynek konkurencyjny. Działania regulacyjne 
zagrażają istniejącej konkurencji i zaplanowanym inwestycjom w zakresie budowy 
dodatkowych magazynów gazu,  które pilnie konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w UE.

Poprawka 476
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, LNG 
i dystrybucyjnych zmiany warunków, 
włącznie z taryfami, o których mowa w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
sposób niedyskryminujący.

Or. en

Poprawka 477
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, LNG 
i dystrybucyjnych zmiany warunków, 
włącznie z taryfami, o których mowa w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
sposób niedyskryminujący.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić konkurencyjne otoczenie rynkowe, jak również bezpieczeństwo dostaw w Unii, 
urzędy regulacji nie powinny mieć uprawnień do wpływania na taryfy magazynowania, 
ponieważ uznaje się, że ma to negatywny wpływ na inwestycje w planowane i dodatkowe 
zdolności magazynowe. Operatorzy systemów magazynowania w przeciwieństwie do innych 
operatorów sieci nie podlegają naturalnej monopolistycznej strukturze rynkowej, tak więc 
wszelkie uregulowania zakłóciłyby konkurencję i inwestycje.

Poprawka 478
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów infrastruktury podlegającej 
regulowanemu dostępowi stron trzecich w 
myśl art. 18, art. 19 ust. 4 oraz art. 20,
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ta poprawka pozwala na uwzględnienie możliwości ujętej w przedmiotowej dyrektywie, która 
w określonych okolicznościach zezwala na wprowadzenie nieregulowanego dostępu stron 
trzecich (na przykład w przypadku udzielenia zwolnienia na mocy art. 22 lub wybrania przez 
państwo członkowskie systemu negocjowanego dostępu (art. 19 ust. 3).

Poprawka 479
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów infrastruktury podlegającej 
regulowanemu dostępowi stron trzecich w 
myśl art. 18, art. 19 ust. 4 oraz art. 20,
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka pozwala na uwzględnienie możliwości ujętej w przedmiotowej dyrektywie, która 
w określonych okolicznościach zezwala na wprowadzenie nieregulowanego dostępu stron 
trzecich (na przykład w przypadku udzielenia zwolnienia na mocy art. 22 lub wybrania przez 
państwo członkowskie systemu negocjowanego dostępu (art. 19 ust. 3).

Poprawka 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, o których mowa w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
sposób niedyskryminujący. W przypadku 
wystąpienia opóźnienia w ustaleniu taryf 
za przesyłanie, magazynowanie, LNG i 
dystrybucję krajowe urzędy regulacji mają 
prawo wstępnie ustalić taryfy przesyłowe i 
dystrybucyjne oraz przyjąć odpowiednie 
środki wyrównawcze w przypadku, gdy 
taryfy końcowe odbiegają od taryf 
tymczasowych.

Or. en

Poprawka 481
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, o których mowa w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
sposób niedyskryminujący. W przypadku 
wystąpienia opóźnienia w ustaleniu taryf 
za przesyłanie, magazynowanie, LNG i 
dystrybucję krajowe urzędy regulacji mają 
prawo wstępnie ustalić taryfy przesyłowe i 
dystrybucyjne oraz przyjąć odpowiednie 
środki wyrównawcze w przypadku, gdy 
taryfy końcowe odbiegają od taryf 
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tymczasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe urzędy regulacji powinny mieć uprawnienia, które zapewniałyby podjęcie przez 
operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucji odpowiednich działań 
.

Poprawka 482
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych 
zmiany warunków, włącznie z taryfami i 
metodologiami, o których mowa w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
sposób niedyskryminujący.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w obecnym systemie regulacyjnym państwa członkowskie będą miały wybór w 
zakresie określania kontroli regulacyjnej nad taryfami lub metodologiami ich ustalania.
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Poprawka 483
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każda strona wnosząca skargę przeciw 
operatorowi systemu przesyłowego, LNG 
albo systemu dystrybucyjnego może 
skierować skargę do urzędu regulacji, 
który, działając jako organ rozstrzygania 
sporów, wydaje decyzję w terminie dwóch 
miesięcy od wpłynięcia skargi. Termin ten 
może zostać przedłużony o dwa miesiące, 
jeżeli urzędy regulacji zażądają 
dodatkowych informacji. Termin ten może 
zostać dalej przedłużony za zgodą strony 
skarżącej. Taka decyzja ma skutek wiążący 
do chwili jej unieważnienia po złożeniu 
odwołania.

7. Każda strona wnosząca skargę przeciw 
operatorowi systemu przesyłowego, LNG, 
magazynowania albo systemu 
dystrybucyjnego może skierować skargę 
do urzędu regulacji, który, działając jako 
organ rozstrzygania sporów, wydaje 
decyzję w terminie dwóch miesięcy od 
wpłynięcia skargi. Termin ten może zostać 
przedłużony o dwa miesiące, jeżeli urzędy 
regulacji zażądają dodatkowych 
informacji. Termin ten może zostać dalej 
przedłużony za zgodą strony skarżącej. 
Taka decyzja ma skutek wiążący do chwili 
jej unieważnienia po złożeniu odwołania.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć droga wnoszenia skargi przeciw operatorowi systemu magazynowania.

Poprawka 484
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każda ze stron, której to dotyczy i która 
ma prawo do składania skargi dotyczącej 
decyzji w sprawie metodologii podjętej w 
zastosowaniu niniejszego artykułu, lub gdy 
urząd regulacji ma obowiązek zasięgać 

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

opinii dotyczących proponowanych taryf i
metodologii, może najpóźniej w terminie 
dwóch miesięcy od publikacji decyzji lub 
propozycji decyzji, lub w krótszym 
terminie określonym przez państwa 
członkowskie, złożyć skargę do 
rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku 
zawieszającego.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w obecnym systemie regulacyjnym państwa członkowskie będą miały wybór w 
zakresie określania kontroli regulacyjnej nad taryfami lub metodologiami ich ustalania.

Poprawka 485
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie stwarzają 
odpowiednie i skuteczne mechanizmy 
regulacji, kontroli i przejrzystości w celu 
unikania jakichkolwiek przypadków 
nadużywania pozycji dominującej, w 
szczególności na szkodę konsumentów i 
jakiegokolwiek zachowania rabunkowego. 
Te mechanizmy biorą pod uwagę 
postanowienia Traktatu, w szczególności 
jego art. 82.

9. Państwa członkowskie stwarzają 
odpowiednie i skuteczne mechanizmy 
kontroli i przejrzystości w celu unikania 
jakichkolwiek przypadków nadużywania 
pozycji dominującej, w szczególności na 
szkodę konsumentów i jakiegokolwiek 
zachowania rabunkowego. Te mechanizmy 
biorą pod uwagę postanowienia Traktatu, 
w szczególności jego art. 82.

Or. de

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich organy ochrony konkurencji mają kompetencję 
ingerowania w dziedziny konkurencji, Z kolei inne państwa członkowskie udzieliły takich 
kompetencji organom regulacyjnym. W świetle tych różnic w systemach prawnych przepis 
ujęty w art. 24 c ust. 9 jest błędny.
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Poprawka 486
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podejmowane przez urzędy 
regulacji są umotywowane.

12. Decyzje podejmowane przez urzędy 
regulacji są uzasadnione, proporcjonalne i 
potrzebne oraz w należytym stopniu 
uwzględniają opinie uczestników rynku i 
istniejące zobowiązania umowne oraz 
oczekiwane koszty i korzyści związane z 
decyzją. Decyzje te są podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 487
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podejmowane przez urzędy 
regulacji są umotywowane.

12. Decyzje podejmowane przez urzędy 
regulacji są należycie uzasadnione i
umotywowane.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzyjność językowa jest konieczna, aby zapewnić niezależność krajowych urzędów 
regulacji.
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Poprawka 488
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podejmowane przez urzędy 
regulacji są umotywowane.

12. Decyzje podejmowane przez urzędy 
regulacji są należycie uzasadnione i
umotywowane.

Or. en

Poprawka 489
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
regulacji, ma prawo odwołania się do 
organu niezależnego od uczestniczących 
stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
regulacji, ma prawo odwołania się do sądu 
lub innego niezależnego organu 
krajowego, niezależnego od 
uczestniczących stron i od jakiegokolwiek 
rządu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić niezależność i sprawiedliwość decyzji wydawanych przez krajowe urzędy 
regulacji, odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ, taki jak sąd, który 
nie podlega wpływowi interesów prywatnych lub politycznych, co jest również zgodne z art. 
24a ust. 2, który wprowadza niezależność urzędów regulacji od wszelkich podmiotów 
publicznych lub prywatnych, interesów rynkowych lub rządów. Rozpatrywanie odwołań przez 
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sądy pomoże w uniezależnieniu decyzji urzędów regulacji od wpływów politycznych.

Poprawka 490
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
regulacji, ma prawo odwołania się do 
organu niezależnego od uczestniczących 
stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
regulacji, ma prawo odwołania się do sądu 
lub innych władz krajowych niezależnych
od uczestniczących stron i wpływu rządu.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić niezależność urzędów regulacji odwołania powinien rozpatrywać niezależny i 
neutralny organ. Jest to zgodne z art. 24a ust. 2 dotyczącym niezależności organów 
regulacyjnych od wszelkich podmiotów publicznych lub prywatnych, interesów rynkowych lub 
rządów. Ustanowienie sądów instancją odwoławczą w zakresie postanowień urzędu 
regulacyjnego wzmocni niezależność tych postanowień.

Poprawka 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
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regulacji, ma prawo odwołania się do 
organu niezależnego od uczestniczących 
stron.

regulacji, ma prawo odwołania się do 
organu niezależnego od uczestniczących 
stron. Należy zagwarantować możliwość 
wniesienia odwołania zarówno od treści 
decyzji, jak i od przyjętej procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Po harmonizacji uprawnień i obowiązków krajowych urzędów regulacji powinna nastąpić 
również harmonizacja procedur odwoławczych.

Poprawka 492
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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. 27b ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane uprawnienie Komisji do przyjmowania wytycznych poprzez zastosowanie 
„procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” ogranicza znacznie uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego i należy je odrzucić.
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Poprawka 493
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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

Poprawka 494
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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
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Uzasadnienie

Wpływ Parlamentu Europejskiego ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę 
komitologii. W ten sposób istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii 
zostałyby wyjęte z zakresu demokratycznego postępowania prawodawczego. Rozmiar 
przeniesienia uprawnień na Komisję wskutek zastosowania procedury komitologii jest 
niewłaściwy.

Poprawka 495
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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

Art. 24c ust. 14 skreśla się, ponieważ odnośny przepis przekazałby Komisji istotne 
uprawnienia, mianowicie prawo ustalania kompetencji urzędów regulacji. 

Poprawka 496
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 c – ustęp 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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.

14. Komisja może zmienić wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. 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

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

Poprawka 497
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urzędy regulacji współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, rozwój 
wspólnych centrów handlu gazem oraz
alokację transgranicznych zdolności 
przesyłowych, jak również zapewnić 
minimalny poziom zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, tak aby 
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji.

2. Urzędy regulacji współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, skuteczną
alokację transgranicznych zdolności 
przesyłowych oraz zapewnić poziom 
zdolności połączeń wzajemnych w obrębie 
regionu, który będzie odpowiedni dla 
wspierania skutecznej konkurencji.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby stworzyć transgraniczną konkurencję konieczne jest stworzenie niezbędnych warunków 
infrastrukturalnych, obejmujących także wystarczająca przepustowość połączeń.

Decyzja o rozwoju centrów handlu gazem jako wolnego, centralnego rynku jest wyłącznie 
sprawą rynku, a w żadnym przypadku urzędów regulacji.

Poprawka 498
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urzędy regulacji współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, rozwój 
wspólnych centrów handlu gazem oraz 
alokację transgranicznych zdolności 
przesyłowych, jak również zapewnić 
minimalny poziom zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, tak aby 
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji. 

2. Urzędy regulacji współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, rozwój 
wspólnych centrów handlu gazem oraz 
alokację transgranicznych zdolności 
przesyłowych, jak również zapewnić 
minimalny poziom zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, tak aby 
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji. 
O każdej decyzji urzędu regulacji, która 
utrudnia integrację rynków gazu na 
szczeblu regionalnym, należy powiadomić 
Komisję oraz Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki.

Or. ro

Poprawka 499
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 d – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urzędy regulacji współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, rozwój 
wspólnych centrów handlu gazem oraz 
alokację transgranicznych zdolności 
przesyłowych, jak również zapewnić 
minimalny poziom zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, tak aby 
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji.

2. Urzędy regulacji współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
wspierać tworzenie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, rozwój 
wspólnych centrów handlu gazem oraz 
alokację transgranicznych zdolności 
przesyłowych, jak również zapewnić 
odpowiedni poziom zdolności połączeń 
wzajemnych w obrębie regionu, tak aby 
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji.

Or. en

Poprawka 500
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24d – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"2a. Urzędy regulacji są uprawnione do 
zawierania porozumień z innymi 
urzędami kontroli UE w celu wspierania 
współpracy regulacyjnej.”

Or. de

Uzasadnienie

Urzędy regulacji muszą być uprawnione w krajowym ustawodawstwie do zawierania 
porozumień z innymi urzędami kontroli UE w celu wspierania lepszej współpracy 
regulacyjnej i większej spójności.
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Poprawka 501
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 d – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2a. Krajowe urzędy regulacji mają prawo 
zawierania porozumień z innymi 
krajowymi urzędami regulacji w obrębie 
Unii w celu pobudzenia współpracy w 
zakresie regulacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Urzędy regulacji muszą być uprawnione, na mocy prawodawstwa krajowego, do zawierania 
porozumień z innymi urzędami regulacji w UE, sprzyjających rozwojowi współpracy i 
spójności regulacyjnej.

Poprawka 502
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 d – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków urzędów 
regulacji w odniesieniu do współpracy z 
innymi urzędami regulacji oraz z Agencją, 
a także w sprawie sytuacji, w których 
Agencja staje się właściwa do 
podejmowania decyzji w sprawie systemu 
regulacyjnego dotyczącego infrastruktur 
łączących co najmniej dwa państwa 
członkowskie. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 

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

Or. de

Uzasadnienie

Wpływ Parlamentu Europejskiego ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę 
komitologii. W ten sposób istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii 
zostałyby wyjęte z zakresu demokratycznego postępowania prawodawczego. Ponieważ jednak 
procedura komitologii może 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 503
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy z urzędów regulacji oraz Komisja 
może zażądać opinii Agencji w sprawie 
zgodności decyzji podjętej przez urząd 
regulacji z wytycznymi określonymi w 
niniejszej dyrektywie lub w 
rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005.

1. Każdy z urzędów regulacji oraz Komisja 
może zażądać opinii Agencji w sprawie 
zgodności decyzji podjętej przez urząd 
regulacji z wytycznymi określonymi w 
niniejszej dyrektywie lub w 
rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005.

2. Agencja przekazuje swoją opinię 
odpowiednio urzędowi regulacji, który jej 
zażądał, lub Komisji, a także urzędowi 
regulacji, który podjął przedmiotową 
decyzję, w terminie czterech miesięcy.

2. Agencja przekazuje swoją opinię 
odpowiednio urzędowi regulacji, który jej 
zażądał, lub Komisji, a także urzędowi 
regulacji, który podjął przedmiotową 
decyzję, w terminie czterech miesięcy.

3. W przypadku, gdy urząd regulacji, który 
podjął decyzję, nie zastosuje się do opinii 
Agencji w terminie czterech miesięcy od 
daty otrzymania, Agencja informuje 
Komisję.
4. Każdy z urzędów regulacji może 
poinformować Komisję, jeżeli jest zdania, 
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że decyzja podjęta przez urząd regulacji 
nie zachowuje zgodności z wytycznymi 
określonymi w niniejszej dyrektywie lub w 
rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005, w 
terminie dwóch miesięcy od daty tej 
decyzji.
5. Jeżeli Komisja, w terminie dwóch 
miesięcy po poinformowaniu jej przez 
Agencję zgodnie z ust. 3, lub przez urząd 
regulacji zgodnie z ust. 4, lub z własnej 
inicjatywy w terminie trzech miesięcy od 
daty decyzji stwierdza, że decyzja urzędu 
regulacji budzi poważne wątpliwości co do 
jej zgodności z wytycznymi określonymi w 
niniejszej dyrektywie lub w 
rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005, 
Komisja może podjąć decyzję o wszczęciu 
postępowania. W takim przypadku 
Komisja wzywa urząd regulacji oraz 
strony postępowania przed urzędem 
regulacji do przedstawienia uwag.
6. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję o wszczęciu postępowania, wydaje 
w terminie nieprzekraczającym czterech 
miesięcy od daty takiej decyzji, ostateczną 
decyzję:
(a) o niewnoszeniu zastrzeżeń względem 
decyzji urzędu regulacji;
lub
(b) o zażądaniu od przedmiotowego 
urzędu regulacji dokonania zmiany 
decyzji lub cofnięcia decyzji, jeżeli jest 
zdania, że nie zachowano zgodności z 
wytycznymi.
7. W przypadku gdy Komisja nie podjęła 
decyzji o wszczęciu postępowania lub 
ostatecznej decyzji w terminach 
określonych odpowiednio w ust. 5 i 6, 
uważa się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń względem decyzji urzędu 
regulacji.
8. Urząd regulacji stosuje się do decyzji 
Komisji o dokonaniu zmiany decyzji lub 
cofnięciu decyzji w terminie dwóch 
miesięcy i odpowiednio informuje 
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Komisję.
9. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury dotyczącej 
stosowania niniejszego artykułu. 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

Uzasadnienie

Procedura przewidziana w art. 24e ust. 3-9 ustanowiłaby system, na mocy którego Komisja 
Europejska wydawałaby ostateczne i wiążące decyzje dotyczące egzekwowania prawa 
krajowego. Narusza to kompetencje państw członkowskich do egzekucji prawa krajowego.

Poprawka 504
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przekazuje swoją opinię 
odpowiednio urzędowi regulacji, który jej 
zażądał, lub Komisji, a także urzędowi 
regulacji, który podjął przedmiotową 
decyzję, w terminie czterech miesięcy.

2. Agencja przekazuje swoją opinię 
odpowiednio urzędowi regulacji, który jej 
zażądał, lub Komisji, a także urzędowi 
regulacji, który podjął przedmiotową 
decyzję, w terminie dwóch miesięcy.

Or. de

Uzasadnienie

Skrócenie terminu.
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Poprawka 505
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 e – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury dotyczącej 
stosowania niniejszego artykułu. 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.

9. Komisja zmienia wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury dotyczącej 
stosowania niniejszego artykułu. 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

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

Poprawka 506
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji właściwych organów, dla celów 
realizacji ich zadań, stosowne dane 
dotyczące wszelkich transakcji w ramach 
kontraktów na dostawy gazu i derywatów 
gazowych z odbiorcami hurtowymi i 
operatorami systemu przesyłowego, a także 
operatorami systemu magazynowania i 
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systemu magazynowania i LNG. LNG.

Or. fr

Uzasadnienie

Okoliczności zbierania danych dotyczących umów na ilości hurtowe powinny zostać jasno 
określone i powiązane ze szczególnymi zadaniami właściwych organów. Ponadto właściwe 
organy mogą oznaczać również instytucje inne niż wymienione we wniosku dotyczącym
dyrektywy.

Poprawka 507
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 
systemu magazynowania i LNG.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, niezbędne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 
systemu magazynowania i LNG.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma istotnego powodu, aby upoważniać urzędy jedynie do publikowania tych 
przechowywanych danych, które nie dotyczą transakcji na instrumentach finansowych. Taki 
przepis dyskryminowałby transakcje w ramach kontraktów na dostawy gazu z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu przesyłowego, a także operatorami systemu LNG oraz 
działałby znacznie na szkodę zainteresowanych uczestników rynku, tworząc w związku z tym 
również istotną przeszkodę blokującą dostęp do rynku. 
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Poprawka 508
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 
systemu magazynowania i LNG.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej trzech lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 
systemu magazynowania i LNG.

Or. de

Uzasadnienie

Odbiurokratyzowanie

Poprawka 509
Alyn Smith

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, wynikające z umowy dane 
dotyczące wszelkich transakcji w ramach 
kontraktów na dostawy gazu i derywatów 
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odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 
systemu magazynowania i LNG.

gazowych z odbiorcami hurtowymi i 
operatorami systemu przesyłowego, a także 
operatorami systemu magazynowania i 
LNG.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące danych na temat LNG i magazynowania są rozległe i przekraczają zakres 
wymogów w obecnych wytycznych. Udostępnianie danych powinno mieć rozsądny i 
proporcjonalny zakres, a wartość dodatkowo wymaganych danych jest wątpliwa.

Poprawka 510
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane te obejmują szczegóły dotyczące 
charakterystyki tych transakcji, takie jak 
czas trwania i reguły dostarczenia oraz 
rozliczenia odpowiednich transakcji, ilości, 
dat i czasu realizacji, a także cen transakcji 
oraz środków identyfikacji danego 
odbiorcy hurtowego, jak również określone 
szczegóły dotyczące wszystkich 
nierozliczonych kontraktów na dostawy 
gazu i derywatów gazowych.

2. Dane te mogą obejmować dane
dotyczące charakterystyki tych transakcji, 
takie jak czas trwania i reguły dostarczenia 
oraz rozliczenia odpowiednich transakcji, 
ilości, dat i czasu realizacji, a także cen 
transakcji oraz środków identyfikacji 
danego odbiorcy hurtowego, jak również 
określone szczegóły dotyczące wszystkich 
nierozliczonych kontraktów na dostawy 
gazu i derywatów gazowych.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 24f powinien określać jedynie warunki ramowe dotyczące obowiązku 
przechowywania danych, lecz nie dokładny zakres właściwych informacji. Zakres ten 
powinien być określony w ramach właściwych wytycznych.
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Poprawka 511
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp 
nie ma zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które 
wchodzą w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Publikacja strategicznych danych byłaby sprzeczna z interesami unijnych importerów gazu, 
ponieważ oznaczałoby to ujawnienie producentom spoza UE informacji dotyczących 
warunków sprzedaży, z jakich korzystają ich konkurenci. Przedstawianie danych urzędowi 
regulacji powinno być możliwe, ale nie należy ich publikować w takiej formie (ten środek 
ostrożności jest już regułą w innych sektorach gospodarki.)

Poprawka 512
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 

skreślony
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ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp 
nie ma zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które 
wchodzą w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Wpływ Parlamentu Europejskiego ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę 
komitologii. W ten sposób istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii 
zostałyby wyjęte z zakresu demokratycznego postępowania prawodawczego. Rozmiar 
przeniesienia uprawnień na Komisję wskutek zastosowania procedury komitologii jest 
nieodpowiedni. Dane objęte wymogiem przechowywania stanowią informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, które nie powinny być publikowane.  Z tego powodu należy 
wprowadzić wyraźne rozróżnienie między publikowaniem i przechowywaniem.

Poprawka 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji może podejmować
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp 
nie ma zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które 
wchodzą w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

3. Urząd regulacji przedkłada 
sprawozdanie dotyczące wyników swoich 
badań lub żądania skierowanego do 
uczestników rynku, gwarantując, że nie 
zostaną ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Ust. 3 powinien zostać zmieniony w celu zagwarantowania przejrzystości procesu 
decyzyjnego przy jednoczesnym poszanowaniu poufności informacji handlowych.

Poprawka 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp 
nie ma zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które wchodzą 
w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

3. Urząd regulacji może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku, w celu poprawy ogólnej 
przejrzystości ustaleń, niektórych 
elementów tych informacji,
przechowywanych do jego dyspozycji 
przez przedsiębiorstwa dostaw pod 
warunkiem, że nie zostaną ujawnione 
informacje istotne z handlowego punktu 
widzenia, dotyczące poszczególnych 
uczestników rynku lub poszczególnych 
transakcji. Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które wchodzą 
w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter i cel ujawniania informacji zgromadzonych przez urząd regulacji powinny być 
bardziej przejrzyste, tak aby uniknąć wszelkiego ewentualnego niejasnego, czy wręcz 
dyskryminującego podejścia ze strony krajowych urzędów regulacji podczas ujawniania 
informacji. 
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Poprawka 515
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane uprawnienie Komisji do przyjmowania wytycznych poprzez zastosowanie 
„procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” ogranicza znacznie uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego i należy odrzucić to uprawnienie.

Poprawka 516
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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 Europejskiego ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę 
komitologii. W ten sposób istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii 
zostałyby wyjęte z zakresu demokratycznego postępowania prawodawczego. Rozmiar 
przeniesienia uprawnień na Komisję wskutek zastosowania procedury komitologii jest 
niewłaściwy.

Poprawka 517
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Powyższe uprawnienie do przyjmowania wytycznych nie jest konieczne, ponieważ nie jest 
jasne, w jaki sposób szczegóły te mogłyby być ustalane w ramach procedury komitologii.
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Poprawka 518
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Poprawka 519
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów gazowych, zawieranych przez 
przedsiębiorstwa dostaw z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 

skreślony
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przesyłowego, jak również operatorami 
systemu magazynowania i LNG, niniejszy 
artykuł obowiązuje dopiero po przyjęciu 
przez Komisję wytycznych, o których 
mowa w ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ art. 24f ust. 2 wystarczająco jasno określa dane, które mają być przechowywane, 
nie jest wymagane ich dokładniejsze opisywanie w wytycznych. 

Poprawka 520
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów gazowych, zawieranych przez 
przedsiębiorstwa dostaw z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego, jak również operatorami 
systemu magazynowania i LNG, niniejszy 
artykuł obowiązuje dopiero po przyjęciu 
przez Komisję wytycznych, o których 
mowa w ust. 4.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wpływ Parlamentu ma zostać ograniczony przez zaproponowaną procedurę komitologii. 
Istotne decyzje zostałyby wyłączone z postępowania prawodawczego. Ostatecznie niniejszy 
przepis stałby w sprzeczności z współpracą Agencji i Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru nad Papierami Wartościowymi (CESR), ponieważ Agencja i CESR wydają zalecenia 
w kwestii, czy transakcje dokonywane w ramach kontraktów na dostawy gazu i derywaty 
gazowe powinny podlegać przed- i/lub potransakcyjnym wymogom w zakresie przejrzystości 
(publikacji), a jeżeli tak, to jak powinny być skonstruowane.
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Poprawka 521
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24 f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów gazowych, zawieranych przez 
przedsiębiorstwa dostaw z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego, jak również operatorami 
systemu magazynowania i LNG, niniejszy 
artykuł obowiązuje dopiero po przyjęciu 
przez Komisję wytycznych, o których 
mowa w ust. 4.

5. W odniesieniu do transakcji w ramach 
derywatów gazowych, zawieranych przez 
przedsiębiorstwa dostaw z odbiorcami 
hurtowymi i operatorami systemu 
przesyłowego, jak również operatorami 
systemu magazynowania i LNG, niniejszy 
artykuł obowiązuje dopiero po przyjęciu 
wytycznych, o których mowa w ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 24fa

Uprawnienia regulacyjne do promowania 
konkurencji na rynku gazu
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1. Bez uszczerbku dla art. 24c ust. 3 lit. b) 
krajowe urzędy regulacji nakładają na 
użytkowników systemu wyznaczonych do 
rezygnacji ze znaczącej pozycji rynkowej, 
o czym mowa w art. 24h:
(a) obowiązek zapewnienia przejrzystości 
w związku z publikacją określonych 
informacji, takich jak informacje 
księgowe, specyfikacje techniczne, 
szczegółowe dane dotyczące umów 
sprzedaży, warunków świadczenia usług i 
dostępu do nich oraz cen;
(b) jeśli użytkownik systemu wyróżnia 
któregoś z kontrahentów w odniesieniu do 
tej samej transakcji, krajowy urząd 
regulacji może nałożyć obowiązek 
równego traktowania, w szczególności 
zażądać usunięcia głównych postanowień 
umowy, które zostaną uznane za 
dyskryminujące, obejmujących ceny, 
terminy płatności, dyskryminacyjne 
warunki i techniki sprzedaży i kupna, a 
także wyłączenia wszelkich postanowień 
umowy uwarunkowujących jej zawarcie 
od przyjęcia zobowiązań, które ze względu 
na ich charakter lub w kontekście 
zwyczajnej praktyki zawierania umów, nie 
stanowią części przedmiotu umowy;
(c) jeśli brak rzeczywistej konkurencji 
oznacza, że użytkownik systemu może 
utrzymywać ceny na nadmiernie niskim 
lub wysokim poziomie, krajowy urząd 
regulacji może nałożyć obowiązki 
związane z tymczasową kontrolą cen, w 
tym obowiązek powiązania cen z kosztami 
oraz obowiązki dotyczące systemu 
księgowania kosztów i systemu ustalania 
cen. Przy nakładaniu obowiązku 
stosowania mechanizmu cen 
odzwierciedlającego koszty kontrola cen 
zostaje oparta na kosztach poniesionych 
przez użytkownika systemu w związku z 
produkcją i inwestycjami, obejmujących 
odpowiedni zwrot takich inwestycji w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej.
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2. Krajowe urzędy regulacji zakazują 
użytkownikom systemu o znaczącej 
pozycji rynkowej na rynkach, o których 
mowa w art. 22h ust 1, i po wyczerpaniu 
procedury określonej w art. 22h:
(a) żądania zbyt wysokich cen od 
konkurentów z powiązanych 
przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw 
wchodzących w skład przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo, zdefiniowanych 
w art. 2;
(b) ustalania zbyt niskich cen w 
porównaniu do cen pobieranych przez 
skutecznych konkurentów;
(c) wykazywania nienależnych preferencji 
wobec określonych konsumentów; lub
(d) zbytniego łączenia usług.

3. Stworzony zostaje mechanizm 
odwoławczy, który nie narusza prawa do 
odwoływania się zgodnie z prawem 
Wspólnoty i prawem krajowym. 
Wniesienie odwołania nie ma skutku 
zawieszającego.”

Or. en

(Dodanie nowego art. 24fa po art. 24f dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

W przypadku gdy krajowy urząd regulacji uzna, że rynek gazu jest zdominowany przez co 
najmniej jednego użytkownika systemu, powinien mieć on możliwość nałożenia środków 
gwarantujących, że rynek przynosi korzyści odbiorcom końcowym, a jednocześnie wzrasta 
jego konkurencyjność. Jednocześnie musi zostać stworzony mechanizm odwoławczy.

Poprawka 523
Britta Thomsen

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

(14a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 24fa
1. Bez uszczerbku dla art. 24c ust. 3 lit. b) 
krajowe urzędy regulacji nakładają na 
użytkowników systemu wyznaczonych do 
rezygnacji ze znaczącej pozycji rynkowej, 
o czym mowa w art. 24h:
(a) obowiązek zapewnienia przejrzystości 
w związku z publikacją określonych 
informacji, takich jak informacje 
księgowe, specyfikacje techniczne, 
szczegółowe dane dotyczące umów 
sprzedaży, warunków świadczenia usług i 
dostępu do nich oraz cen;
(b) jeśli użytkownik systemu wyróżnia 
któregoś z kontrahentów w odniesieniu do 
tej samej transakcji, krajowy urząd 
regulacji może nałożyć obowiązek 
równego traktowania, w szczególności 
zażądać usunięcia głównych postanowień 
umowy, które zostaną uznane za 
dyskryminujące, obejmujących ceny, 
terminy płatności, dyskryminacyjne 
warunki i techniki sprzedaży i kupna, a 
także wyłączenia wszelkich postanowień 
umowy uwarunkowujących jej zawarcie 
od przyjęcia zobowiązań, które ze względu 
na ich charakter lub w kontekście 
zwyczajnej praktyki zawierania umów, nie 
stanowią części przedmiotu umowy;
(c) jeśli brak rzeczywistej konkurencji 
oznacza, że użytkownik systemu może 
utrzymywać ceny na nadmiernie niskim 
lub wysokim poziomie, krajowy urząd 
regulacji może nałożyć obowiązki 
związane z tymczasową kontrolą cen, w 
tym obowiązek powiązania cen z kosztami 
oraz obowiązki dotyczące systemu 
księgowania kosztów i systemu ustalania 
cen. Przy nakładaniu obowiązku 
stosowania mechanizmu cen 
odzwierciedlającego koszty kontrola cen 
zostaje oparta na kosztach poniesionych 
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przez użytkownika systemu w związku z 
produkcją i inwestycjami, obejmujących 
odpowiedni zwrot takich inwestycji w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej. 
2. Krajowe urzędy regulacji mogą zakazać 
użytkownikom systemu o znaczącej 
pozycji rynkowej na rynkach, o których 
mowa w art. 22h ust 1, i po wyczerpaniu 
procedury określonej w art. 22h:
(a) żądania zbyt wysokich cen od 
konkurentów z powiązanych 
przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw
wchodzących w skład przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo, zdefiniowanych 
w art. 2;
(b) ustalania zbyt niskich cen w 
porównaniu do cen pobieranych przez 
skutecznych konkurentów;
(c) wykazywania nienależnych preferencji 
wobec określonych konsumentów; lub
(d) zbytniego łączenia usług.
3. Stworzony zostaje mechanizm 
odwoławczy, który nie narusza prawa do 
odwoływania się zgodnie z prawem 
Wspólnoty i prawem krajowym. 
Wniesienie odwołania nie ma skutku 
zawieszającego.”

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy krajowy urząd regulacji uzna, że rynek gazu jest zdominowany przez co 
najmniej jednego użytkownika systemu, powinien mieć on możliwość nałożenia środków 
gwarantujących, że rynek przynosi korzyści odbiorcom końcowym, a jednocześnie wzrasta 
jego konkurencyjność. Jednocześnie musi zostać stworzony mechanizm odwoławczy.
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Poprawka 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 24fb

Promowanie konkurencji na rynku gazu

1. Z myślą o promowaniu skutecznej 
konkurencji na rynku gazu, zapobieganiu 
nadużywania dominującej pozycji i 
ochronie interesów użytkowników krajowe 
urzędy regulacji przeprowadzają analizę 
rynkową na rynku odbiorców hurtowych, 
odbiorców końcowych i usług 
pomocniczych w celu określenia stopnia 
skuteczności konkurencji na odnośnym 
rynku.
2. Jeśli konkurencja na którymkolwiek z 
określonych rynków nie wypełnia 
skutecznie celów ustalonych w art. 1, 
krajowe urzędy regulacji badają, czy 
użytkownik systemu korzysta z pozycji 
odpowiadającej pozycji dominującej, tzn. 
pozycji o takiej sile ekonomicznej, która 
pozwala na działanie w znacznym stopniu 
niezależnie od konkurentów, 
konsumentów i odbiorców końcowych. 
Krajowe urzędy regulacji na swoich 
oficjalnych stronach internetowych 
podają do wiadomości publicznej wnioski 
z przeprowadzonych badań.
3. W procesie określania użytkowników 
systemu o znaczącej pozycji rynkowej, nie 
naruszając prawa Wspólnoty, krajowe 
urzędy regulacji biorą pod uwagę:
(a) obecność użytkownika systemu na 
obszarze geograficznym danego rynku i 
na rynkach ściśle powiązanych, jeśli 
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związki między dwoma rynkami są tego 
rodzaju, że umożliwiają przeniesienie 
pozycji rynkowej z jednego rynku na 
drugi, wzmacniając tym samym pozycję 
rynkową operatora, o którym mowa;
(b) rozmiary użytkownika systemu i jego 
udział w rynku;
(c) zakres działalności użytkownika 
systemu i przedsiębiorstw przez niego 
kontrolowanych oraz działalności 
przedsiębiorstwa kontrolującego 
użytkownika systemu, integrację pionową 
i specyficzne cechy zidentyfikowanych 
rynków pod względem powiązań, 
zróżnicowania produktów oraz zakresu 
towarów i usług oferowanych w 
pakietach;
(d) występowanie utrudnień we 
wchodzeniu na rynek, we wzroście i 
rozwoju rynku;
(e) brak lub niski poziom wyrównawczej 
siły nabywczej;
(f) brak potencjalnej konkurencji,

(g) ekonomię skali i działalność.

4. Nie później niż dwa lata od wejścia w 
życie dyrektywy .../.../WE zmieniającej 
dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i co trzy lata od 
poprzedniego przeglądu krajowe urzędy 
regulacji przeprowadzają analizę rynkową 
odnośnych rynków. Każdy operator 
systemu może zażądać przeprowadzenia 
analizy we wcześniejszym terminie, jeśli 
warunki konkurencji na odnośnym rynku 
uległy znaczącej zmianie od czasu 
ostatniej analizy rynkowej i jeśli wnioski, 
o których mowa w ust. 2, zostały 
opublikowane ponad rok wcześniej. 
Odmowa przeprowadzenia dodatkowej 
analizy rynkowej jest należycie 
uzasadniona.”
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Or. en

(Dodanie nowego art. 24fb po art. 24fa dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Sektor gazu w UE jest narażony na problemy konkurencji z uwagi na wysoki poziom 
koncentracji, integrację pionową i złożoność ofert. Ponadto cechy strukturalne sektora -
naturalny monopol i fakt, że inwestycje zmienią te cechy dopiero za 10 lat - sprawiają, że 
konieczne jest umożliwienie urzędom regulacji podejmowania interwencji w krótkim czasie. 
Urzędy regulacji powinny mieć możliwość przeprowadzenia analizy rynku i określenia, czy 
użytkownik systemu korzysta z pozycji dominującej, czy nie.

Poprawka 525
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 24fb

1. Z myślą o promowaniu skutecznej 
konkurencji na rynku gazu, zapobieganiu 
nadużywania dominującej pozycji i 
ochronie interesów użytkowników krajowe 
urzędy regulacji przeprowadzają analizę 
rynkową na rynku odbiorców hurtowych, 
odbiorców końcowych i usług 
pomocniczych w celu określenia stopnia 
skuteczności konkurencji na odnośnym 
rynku.
2. Jeśli konkurencja na którymkolwiek z 
określonych rynków nie wypełnia 
skutecznie celów ustalonych w art. 1, 
krajowe urzędy regulacji badają, czy 
użytkownik systemu korzysta z pozycji 
odpowiadającej pozycji dominującej, tzn. 
pozycji o takiej sile ekonomicznej, która 
pozwala na działanie w znacznym stopniu 
niezależnie od konkurentów, 
konsumentów i odbiorców końcowych. 
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Krajowe urzędy regulacji na swoich 
oficjalnych stronach internetowych 
podają do wiadomości publicznej wnioski 
z przeprowadzonych badań.
3. W procesie określania użytkowników 
systemu o znaczącej pozycji rynkowej, nie 
naruszając prawa Wspólnoty, krajowe 
urzędy regulacji biorą pod uwagę:
(a) obecność użytkownika systemu na 
obszarze geograficznym danego rynku i 
na rynkach ściśle powiązanych, jeśli 
związki między dwoma rynkami są tego 
rodzaju, że umożliwiają przeniesienie 
pozycji rynkowej z jednego rynku na 
drugi, wzmacniając tym samym pozycję 
rynkową operatora, o którym mowa;
(b) rozmiary użytkownika systemu i jego 
udział w rynku;
(c) zakres działalności użytkownika 
systemu i przedsiębiorstw przez niego 
kontrolowanych oraz działalności 
przedsiębiorstwa kontrolującego 
użytkownika systemu, integrację pionową 
i specyficzne cechy zidentyfikowanych 
rynków pod względem powiązań, 
zróżnicowania produktów oraz zakresu 
towarów i usług oferowanych w 
pakietach;
(d) występowanie utrudnień we 
wchodzeniu na rynek, we wzroście i 
rozwoju rynku;
(e) brak lub niski poziom wyrównawczej 
siły nabywczej;
(f) brak potencjalnej konkurencji,
(g) ekonomię skali i działalność.
4. Nie później niż dwa lata od wejścia w 
życie dyrektywy .../.../WE zmieniającej 
dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i co trzy lata od 
poprzedniego przeglądu krajowe urzędy 
regulacji przeprowadzają analizę rynkową 
odnośnych rynków. Każdy operator 
systemu może zażądać przeprowadzenia 
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analizy we wcześniejszym terminie, jeśli 
warunki konkurencji na odnośnym rynku 
uległy znaczącej zmianie od czasu 
ostatniej analizy rynkowej i jeśli wnioski, 
o których mowa w ust. 2, zostały 
opublikowane ponad rok wcześniej. 
Odmowa przeprowadzenia dodatkowej 
analizy rynkowej jest należycie 
uzasadniona.”

Or. en

Uzasadnienie

Sektor gazu w UE jest narażony na problemy konkurencji z uwagi na wysoki poziom 
koncentracji, integrację pionową i złożoność ofert. Ponadto cechy strukturalne sektora -
naturalny monopol i fakt, że inwestycje zmienią te cechy dopiero za 10 lat - sprawiają, że 
konieczne jest umożliwienie urzędom regulacji podejmowania interwencji w krótkim czasie. 
Podobnie jak w sektorze telekomunikacji urzędy regulacji powinny mieć możliwość 
przeprowadzenia analizy rynku i określenia, czy użytkownik systemu korzysta z pozycji 
dominującej, czy nie.

Poprawka 526
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie niepowiązane 
bezpośrednio ze zintegrowanym systemem 
każdego innego państwa członkowskiego i 
mające tylko jednego głównego, 
zewnętrznego dostawcę mogą wnieść o 
odstępstwo od art. 4, 7, 9, 23 i/lub 24 
niniejszej dyrektywy. Przedsiębiorstwo 
dostaw mające udział w rynku 
przekraczający 75% jest uznawane za 
głównego dostawcę. Odstępstwo to wygasa 
automatycznie z chwilą, gdy przynajmniej 
jeden z tych warunków nie znajduje dłużej 
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zastosowania. Każde takie odstępstwo jest 
zgłaszane Komisji.”

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie niepowiązane bezpośrednio ze zintegrowanym systemem każdego 
innego państwa członkowskiego i mające tylko jednego głównego, zewnętrznego dostawcę 
muszą mieć możliwość odstępstwa od wymogów dotyczących rozdziału.

Poprawka 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W art. 28 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Estonia, Litwa i Łotwa, które 
stanowią odizolowany region 
niepowiązany bezpośrednio ze 
zintegrowanym systemem każdego innego 
państwa członkowskiego i mający tylko 
jednego głównego, zewnętrznego 
dostawcę, posiadającego wyłączne prawa 
monopolu przyznane na mocy umów lub 
zobowiązań zawartych przed dniem 1 
maja 2004 r., i które nie mają obecnie 
żadnej fizycznej możliwości dostaw od 
innego dostawcy, mogą wnieść o 
odstępstwo od art. 7, 7a, 7b, 7c, 7d i 9. 
Przedsiębiorstwo dostaw mające udział w 
rynku przekraczający 75% w tym regionie 
jest uznawane za głównego dostawcę. 
Odstępstwo to wygasa automatycznie z 
dniem wygaśnięcia wymienionych wyżej 
umów lub zobowiązań zawartych z 
głównymi dostawcami przed dniem 1 maja 
2004 r., nie później jednak niż 10 lat od 
przyjęcia dyrektywy .../.../WE 



PE404.589v01-00 78/101 AM\715991PL.doc

PL

zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego. Każde 
takie odstępstwo jest zgłaszane Komisji.”

Or. en

Uzasadnienie

Region Bałtyku stanowi odizolowany rynek gazu, posiadający tylko jednego zewnętrznego 
dostawcę i niepowiązany z innymi państwami członkowskimi. Obecnie obowiązują 
długoterminowe umowy dające zewnętrznemu dostawcy wyłączne prawo do dystrybucji gazu. 
Natychmiastowe wdrożenie wymogów dotyczących rozdziału oznaczałoby zerwanie 
obowiązujących umów i wywołałoby prawne i finansowe skutki, które musiałyby ponieść 
powyższe państwa. Aby tego uniknąć, krajom bałtyckim udzielony zostanie okres 
obowiązywania odstępstwa. 

Poprawka 528
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Artykuł 31 ust. 3 część 
wprowadzająca akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„3. Nie później niż 5 lat po wejściu w życie 
dyrektywy .../.../WE zmieniającej 
dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
szczegółowe sprawozdanie opisujące 
postępy w tworzeniu wewnętrznego rynku 
gazu. Sprawozdanie uwzględnia w 
szczególności:”

Or. en
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Uzasadnienie

Wraz z powstawaniem znacznej liczby instalacji LNG wyraźnie pojawiają się równe warunki 
konkurencji. Należy udostępnić możliwość wyboru negocjowanego dostępu, zwłaszcza 
przedsiębiorstwom o wydzielonej własności, ponieważ w takim przypadku nie występuje 
konflikt interesów. Z tego względu uregulowania mogą być zasdniczo łagodniejsze.

Poprawka 529
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W załączniku A, litera a) wprowadza 
się następujące zmiany:
„(a) prawo zawarcia umowy z dostawcą 
usług gazowniczych i, o ile to konieczne, 
dodatkowo z operatorem systemów 
przesyłowych, która w odniesieniu do 
danej umowy określa:
– nazwę (nazwisko) i adres firmy,
– świadczone usługi i oferowany poziom 
jakości rynkowej i technicznej oraz czas 
potrzebny na rozpoczęcie świadczenia 
usługi.
[…]”

Or. de

(Dokonano zmiany w istniejącym tekście załącznika A(a) dyrektywy 2003/55 WE)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu precyzyjniejsze określenie kilku pojęć, które w praktyce 
okazały się niejasne. Odnośnie myślnika drugiego:  Na rynku podlegającym regułom 
konkurencji jakość zaopatrzenia jest podstawowym prawem. W przypadku „jakości” powinno 
jednak od razu być jasne, że chodzi zarówno o standardy rynkowe, jak i techniczne.  
„Pierwsze przyłączenie” nie jest właściwie bardzo istotną kwestią – określa moment, w 
którym nowo powstałe miejsce po raz pierwszy zostanie przyłączone do sieci dystrybucyjnej. 
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Poprawka 530
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W załączniku A litera a) otrzymuje 
brzmienie:
„a) mają prawo zawarcia umowy z 
dostawcą usług gazowniczych, która 
określa:
- tożsamość i adres dostawcy;

- dostarczone usługi, oferowany poziom 
jakości usług, jak również czas 
przewidziany dla pierwszego przyłączenia;
- jeżeli oferowane, to rodzaj
proponowanych usług konserwacyjnych i 
remontowych;
- sposoby uzyskiwania aktualnych 
informacji na temat wszystkich 
stosowanych taryf i opłat za konserwacje i 
remonty;
- czas obowiązywania umowy, warunki 
odnowienia i zakończenia świadczenia 
usług oraz wygaśnięcia umowy, istnienie 
jakiegokolwiek prawa do nieodpłatnego 
rozwiązania umowy;
- wszelkie ustalenia dotyczące kompensat i 
zwrotu kosztów, które mają zastosowanie 
w przypadku, gdy nie są spełnione 
standardy jakości usług zagwarantowane 
w umowie, włącznie z niepoprawnym i 
opóźnionym rozliczeniem; …

- metody wszczynania procedur 
rozstrzygania sporów zgodnie z lit. f); oraz
- informacje dotyczące praw konsumenta, 
w sposób jasny przekazane wraz z 
rozliczeniem oraz przedstawione na 
stronach internetowych przedsiębiorstw 
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energetycznych.”

Or. en

Uzasadnienie

Jakość usługi i przejrzystość stanowią najważniejsze prawa na konkurencyjnym rynku.

Poprawka 531
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera a) – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W załączniku A litera a) tiret drugie 
otrzymuje brzmienie:
„- dostarczone usługi, oferowany poziom 
jakości usług pod względem handlowym i 
technicznym, jak również termin 
uruchomienia usługi;”

Or. en

Uzasadnienie

„Poziom jakości usług” powinien być określony zarówno pod względem standardów 
handlowych, jak i technicznych. „Termin pierwszego przyłączenia” jest zbyt wąski, powinien 
zatem zostać rozszerzony na wszystkie przypadki przyłączania.

Poprawka 532
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) W załączniku A litera b) otrzymuje 
brzmienie:
„b) otrzymanie stosownego 
zawiadomienia o każdym zamiarze 
wprowadzenia zmian do umowy oraz 
poinformowanie o prawie do wycofania 
się z umowy po otrzymaniu 
zawiadomienia. Świadczący usługi 
powiadamiają bezpośrednio swoich 
odbiorców-abonentów, w przejrzysty i 
zrozumiały sposób, o jakichkolwiek 
podwyżkach stawek w odpowiednim 
czasie, nie później niż jeden okres 
fakturowania po wejściu w życie 
podwyżki. Państwa członkowskie 
zapewniają odbiorcom możliwość 
wycofania się z umów, jeżeli oni nie 
akceptują nowych warunków podanych 
im do wiadomości przez świadczącego 
usługi gazownicze;”

Or. en

(Litera b) załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę 
„w przejrzysty i zrozumiały sposób”.)

Uzasadnienie

Przejrzystość ma podstawowe znaczenie na konkurencyjnym rynku.

Poprawka 533
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 d (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16d) W załączniku A litera c) otrzymuje 
brzmienie:
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„c) otrzymywanie przejrzystych i 
niezależnych informacji o stosowanych 
cenach i taryfach i o standardowych 
warunkach dotyczących dostępu do usług 
i korzystania z usług gazowniczych na
szczeblu krajowym i wspólnotowym;”

Or. en

(Litera c) załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę „na 
szczeblu krajowym i wspólnotowym”.)

Uzasadnienie

Ta informacja poprawi konkurencję.

Poprawka 534
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 e (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16e) W załączniku A litera d) otrzymuje 
brzmienie:
„d) oferowanie szerokiego wyboru 
sposobu rozliczania płatności, które nie 
dyskryminują słabych ekonomicznie 
odbiorców. [...] Ogólne warunki są równe, 
jednakowe i przejrzyste. Są przedstawione 
jasno i w zrozumiałym języku. Odbiorcy są 
chronieni przed nielojalnymi lub 
wprowadzającymi w błąd metodami 
sprzedaży, włącznie z barierami 
pozaumownymi narzuconymi przez 
dostawcę;”

Or. en

(Litera d) załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazy 
„które nie dyskryminują słabych ekonomicznie odbiorców” i „włącznie z barierami 
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pozaumownymi narzuconymi przez dostawcę”.)

Uzasadnienie

Słabi ekonomicznie odbiorcy powinni być szczególnie chronieni.

Poprawka 535
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 f (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16f) W załączniku A litera f) otrzymuje 
brzmienie:
„f) korzystanie z przejrzystych, prostych i 
nieuciążliwych procedur rozpatrywania 
skarg. Procedury te umożliwiają uczciwe i 
szybkie rozstrzyganie sporów w ciągu 
trzech miesięcy oraz system zwrotu 
kosztów lub kompensaty, w przypadkach 
kiedy jest to uzasadnione. W miarę 
możliwości powinny one być zgodne z 
zasadami określonymi w zaleceniu 
Komisji 98/257/WE;”

Or. en

(Litera f) załącznika A do dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę 
„w ciągu trzech miesięcy”.)

Uzasadnienie

Odbiorcy powinni być reprezentowani przez organ niezależny od krajowego urzędu regulacji, 
rządu i dostawców energii elektrycznej.
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Poprawka 536
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) możliwość łatwej zmiany dostawcy. W 
przypadku gdy proces zmiany wymaga 
informacji na temat punktu dostaw, 
danych dotyczących pomiaru lub profilu 
normalnego zużycia, państwa 
członkowskie gwarantują, że informacje 
takie są udostępniane bez opłat każdemu 
przedsiębiorstwu upoważnionemu do 
dostępu do tego rodzaju danych. Strona 
odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma 
obowiązek przekazania tych danych 
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie 
zapewniają istnienie uzgodnionego
formatu danych oraz procedurę 
udostępniania danych dostawcom i w razie 
konieczności odbiorcom. Odbiorca nie jest 
obciążany żadnymi specjalnymi,
dodatkowymi kosztami tej szczególnej
usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem poprawki jest zagwarantowanie, że wszystkie dane niezbędne w procesie 
zmiany są udostępniane bezpośrednio nowemu dostawcy. Od dostawcy nie jest wymagane 
posiadanie koncesji, a ponieważ to nowy dostawca z reguły potrzebuje informacji 
dotyczących pomiarów, systemy zamiany mogą wymagać przekazania danych do należycie 
upoważnionych przedsiębiorstw pomiarowych, będących stroną trzecią, a nie do dostawcy. 
Na konkurencyjnym rynku wszystkie dodatkowe koszty zostaną ostatecznie ujęte w rachunku 
konsumenta. 
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Poprawka 537
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) możliwość łatwej zmiany dostawcy. W 
przypadku gdy proces zmiany wymaga 
dostarczenia informacji na temat punktu 
dostaw, danych dotyczących pomiaru lub 
profilu normalnego zużycia, państwa 
członkowskie gwarantują, że informacje 
takie są udostępniane bez opłat każdemu 
przedsiębiorstwu upoważnionemu do 
dostępu do tego rodzaju danych. Strona 
odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma 
obowiązek przekazania tych danych 
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie 
zapewniają istnienie uzgodnionego
formatu danych oraz procedurę 
udostępniania danych dostawcom i w razie 
konieczności odbiorcom. Odbiorca nie jest 
obciążany żadnymi specjalnymi,
dodatkowymi kosztami tej szczególnej
usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem poprawki jest zagwarantowanie, że wszystkie dane niezbędne w procesie 
zmiany są udostępniane bezpośrednio nowemu dostawcy, a nie wprowadzenie wymogu 
przekazywania takich danych odbiorcom przez systemy. Na konkurencyjnym rynku wszystkie 
dodatkowe koszty zostaną ostatecznie ujęte w rachunku konsumenta. Zmiana tekstu ma na 
celu wyjaśnienie intencji.
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Poprawka 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich rzeczywistego zużycia, 
oraz że mają możliwość, w ramach 
jednoznacznego uzgodnienia i 
nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru, które mogą obejmować dostawę 
energii elektrycznej dostępnej na 
określonym obszarze oraz wszelkie 
mechanizmy krajowe i wspólnotowe 
promujące wydajność energetyczną. 
Strona odpowiedzialna za zarządzanie 
danymi ma obowiązek przekazania tych 
danych przedsiębiorstwu. Państwa 
członkowskie określają format danych oraz 
procedurę udostępniania danych 
dostawcom i odbiorcom bez zbędnej 
zwłoki. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęci to do świadomych zachowań uwzględniających kwestie ochrony środowiska i 
zwiększy rolę odbiorców w zakresie pozytywnego oddziaływania na rynek.
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Poprawka 539
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru, które mogą obejmować dostawę 
energii elektrycznej dostępnej na 
określonym obszarze oraz wszelkie 
mechanizmy krajowe i wspólnotowe 
promujące wydajność energetyczną. 
Strona odpowiedzialna za zarządzanie 
danymi ma obowiązek przekazania tych 
danych przedsiębiorstwu. Państwa 
członkowskie określają format danych oraz 
procedurę udostępniania danych 
dostawcom i odbiorcom. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęci to do świadomych zachowań uwzględniających kwestie ochrony środowiska i 
zwiększy rolę odbiorców w zakresie pozytywnego oddziaływania na rynek.

Poprawka 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach, np. Austrii, od dostawców nie jest wymagana koncesja na 
prowadzenie działalności.

Poprawka 541
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) otrzymanie co miesiąc właściwych 
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) otrzymanie co miesiąc właściwych 
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów, które mogą 
obejmować dostawę energii elektrycznej 
dostępnej na określonym obszarze oraz 
wszelkie mechanizmy krajowe i 
wspólnotowe promujące wydajność 
energetyczną. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi. Aby zapewnić udostępnianie 
takich informacji, do 2015 r. we 
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wszystkich gospodarstwach domowych 
należy zainstalować inteligentne systemy 
pomiarowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęci to do świadomych zachowań uwzględniających kwestie ochrony środowiska i 
zwiększy rolę odbiorców w zakresie pozytywnego oddziaływania na rynek. Inteligentne 
liczniki informują dostawców o rzeczywistym zużyciu, a odbiorców o kosztach rzeczywistego 
zużycia. Pozwoli to obniżyć popyt w okresach szczytowych i obniżyć koszty energii. Po pełnym 
zrozumieniu przez odbiorców środków na rzecz ochrony środowiska, mogłyby one 
doprowadzić do pożądanego wzrostu wydajności, co stanowiłoby naturalną konsekwencję.

Poprawka 542
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) otrzymanie co miesiąc właściwych 
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) otrzymanie w regularnych okresach 
właściwych informacji dotyczących 
rzeczywistego zużycia gazu w oparciu o 
dokonane pomiary lub szacunki, w 
przypadku gdy dane pomiarowe nie są 
dostępne. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni byc informowani na tyle często, aby mogli kontrolować zużycie. Nie 
musi się to odbywać w okresach miesięcznych. Z drugiej strony liczniki często umieszczone są 
w mieszkaniach, co sprawia, że odczyty są szczególnie utrudnione i kosztowne. W takich 
przypadkach zalecana jest elastyczność i możliwość uwzględniania szacunkowego zużycia. 
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Poprawka 543
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) otrzymanie co miesiąc właściwych 
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) otrzymanie informacji dotyczących ich
rzeczywistego zużycia gazu oraz kosztów 
na tyle często, aby umożliwić regulowanie 
zużycia. Odbiorca nie jest obciążany
żadnymi specjalnymi, dodatkowymi 
kosztami tej szczególnej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany wymóg, aby konsumenci byli informowani co miesiąc ma niepotrzebnie 
nakazowy charakter i jest prawdopodobnie nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę wysokie 
koszty rozwiązań pomiarowych. Ponadto obszar ten został już objęty art. 13 dyrektywy o 
usługach energetycznych. Brzmienie powinno więc być ściśle związane z w/w dyrektywą, aby 
uniknąć pokrywania się i sprzecznych wymogów w tym obszarze.

Poprawka 544
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) otrzymanie co miesiąc właściwych
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) otrzymanie informacji dotyczących ich
rzeczywistego zużycia gazu oraz kosztów 
na tyle często, aby umożliwić regulowanie 
zużycia. Odbiorca nie jest obciążany
żadnymi specjalnymi, dodatkowymi 
kosztami tej szczególnej usługi.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowany wymóg, aby konsumenci byli informowani co miesiąc ma niepotrzebnie 
nakazowy charakter i jest prawdopodobnie nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę wysokie 
koszty rozwiązań pomiarowych. Ponadto obszar ten został już objęty art. 13 dyrektywy o 
usługach energetycznych. Na konkurencyjnym rynku wszystkie dodatkowe koszty zostaną 
ostatecznie ujęte w rachunku konsumenta. Zmiana tekstu ma na celu wyjaśnienie intencji.

Poprawka 545
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
rozliczenie konta odbiorcy w ramach 
umowy z poprzednim dostawcą nie później 
niż w ciągu jednego miesiąca od daty 
ostatniej dostawy dokonanej przez 
poprzedniego dostawcę.

j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
zagwarantowanie, że od chwili 
dostarczenia nowemu dostawcy wszystkich 
wymaganych informacji i zawarcia 
między nim a odbiorcą umowy a 
rzeczywistą datą zmiany nie upłynie okres 
dłuższy niż jeden miesiąc,

Or. en

Uzasadnienie

Proces zmiany dostawcy nie może wiązać się dla konsumenta z nieproporcjonalnymi 
obciążeniami i terminami. Dlatego ważne jest ustalenie granic czasowych tego procesu. 

Zmiana powinna przebiegać sprawnie i szybko, bez możliwości jej przeciągania przez 
którąkolwiek z zaanagażowanych stron. Ustalając czas przewidziany na zmianę, należy 
uwzględnić wymogi techniczne, jednak nie może on stanowić przeszkody powstrzymującej 
konsumentów przed zmianą dostawcy i zamrażającej udział w rynku z korzyścią dla 
działajacych na nim dostawców.



AM\715991PL.doc 93/101 PE404.589v01-00

PL

Poprawka 546
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
rozliczenie konta odbiorcy w ramach 
umowy z poprzednim dostawcą nie później 
niż w ciągu jednego miesiąca od daty 
ostatniej dostawy dokonanej przez 
poprzedniego dostawcę.

j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
zagwarantowanie, że od chwili 
dostarczenia nowemu dostawcy wszystkich 
wymaganych informacji i zawarcia 
między nim a odbiorcą umowy a 
rzeczywistą datą zmiany nie upłynie okres 
dłuższy niż jeden miesiąc. Rozliczenie
konta odbiorcy w ramach umowy z 
poprzednim dostawcą następuje nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca od 
daty ostatniej dostawy dokonanej przez 
poprzedniego dostawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z najważniejszych wskaźników konkurencyjnego i skutecznego rynku energetycznego 
jest łatwość zmiany dostawcy przez konsumentów. Dlatego ważne jest ustalenie granic 
czasowych tego procesu.

Poprawka 547
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
rozliczenie konta odbiorcy w ramach 
umowy z poprzednim dostawcą nie później 

j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
przedłożenie rozliczenia konta odbiorcy w 
ramach umowy z poprzednim dostawcą nie 
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niż w ciągu jednego miesiąca od daty 
ostatniej dostawy dokonanej przez 
poprzedniego dostawcę.

później niż dwa miesiące od daty ostatniej 
dostawy dokonanej przez poprzedniego 
dostawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Należy złagodzić wymóg uznania zależności starego dostawcy w zakresie końcowego odczytu 
liczników od przedsiębiorstwa dystrybucyjnego/nowego dostawcy i procesów przemysłowych.

Poprawka 548
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ja) rozliczenie konta odbiorcy w ramach 
umowy z poprzednim dostawcą następuje 
nie później niż w ciągu jednego miesiąca 
od daty ostatniej dostawy dokonanej przez 
poprzedniego dostawcę.”

Or. en

Uzasadnienie

Proces zmiany dostawcy nie może wiązać się dla konsumenta z nieproporcjonalnymi 
obciążeniami i terminami. Dlatego ważne jest ustalenie granic czasowych tego procesu. 

Zmiana powinna przebiegać sprawnie i szybko, bez możliwości jej przeciągania przez 
którąkolwiek z zaanagażowanych stron. Ustalając czas przewidziany na zmianę, należy 
uwzględnić wymogi techniczne, jednak nie może on stanowić przeszkody powstrzymującej 
konsumentów przed zmianą dostawcy i zamrażającej udział w rynku z korzyścią dla 
działajacych na nim dostawców.
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Poprawka 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ja) Europejska karta praw odbiorców 
energii, w postaci zaproponowanej przez 
Komisję, stanowi podstawę wytycznych 
dotyczących ochrony odbiorcy 
przedstawionych Komisji przez Agencję.”

Or. en

(Dodano nową literę ja) do załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE.)

Uzasadnienie

Europejska karta praw odbiorców energii uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
i partnerów społecznych w odniesieniu do praw odbiorców i powinna być uwzględniona 
w dyrektywie.

Poprawka 550
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ja) Europejska karta praw odbiorców 
energii, w postaci zaproponowanej przez 
Komisję, stanowi podstawę wytycznych 
dotyczących ochrony odbiorcy 
przedstawionych Komisji przez Agencję.”

Or. en
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Uzasadnienie

Europejska karta praw odbiorców energii uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
i partnerów społecznych w odniesieniu do praw odbiorców i powinna być uwzględniona 
w dyrektywie.

Poprawka 551
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ja) Europejska karta praw odbiorców 
energii, w postaci zaproponowanej przez 
Komisję, stanowi podstawę wytycznych 
dotyczących ochrony odbiorcy 
przedstawionych Komisji przez Agencję.”

Or. en

(Dodano nową literę ja) do załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE.)

Uzasadnienie

Europejska karta praw odbiorców energii uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
i partnerów społecznych w odniesieniu do praw odbiorców i powinna być uwzględniona 
w dyrektywie.

Poprawka 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„jb) W każdym z państw członkowskich 
należy ustanowić statutowy niezależny 
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organ reprezentujący odbiorców energii. 
Organ ten reprezentuje odbiorców w 
formalnych konsultacjach z właściwymi 
organami, dotyczących wewnętrznego 
rynku energii. Organ dokłada wszelkich 
starań, aby końcowi odbiorcy byli 
odpowiednio chronieni zgodnie z 
przepisami zawartymi w niniejszej 
dyrektywie i jest w szczególności 
odpowiedzialny za udzielanie odbiorcom 
niezależnego doradztwa i wiarygodnych 
informacji.”

Or. en

(Dodano nową literę jb) do załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE.)

Uzasadnienie

Podczas gdy krajowe urzędy regulacji powinny być uprawnione do ochrony odbiorców, 
ważne jest, aby odbiorcy ci mieli swój własny formalny organ. Krajowy urząd regulacji 
i organ ochrony odbiorców powinny zapewniać współpracę, wymianę informacji i spójne 
traktowanie spraw dotyczących obu organizacji.

Poprawka 553
Mia De Vits

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„jb) W każdym z państw członkowskich 
należy ustanowić statutowy niezależny 
organ reprezentujący odbiorców energii. 
Organ ten reprezentuje odbiorców w 
formalnych konsultacjach z właściwymi 
organami, dotyczących wewnętrznego 
rynku energii. Organ dokłada wszelkich 
starań, aby końcowi odbiorcy byli 
odpowiednio chronieni zgodnie z 
przepisami zawartymi w niniejszej 
dyrektywie i jest w szczególności 
odpowiedzialny za udzielanie odbiorcom 
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niezależnego doradztwa i wiarygodnych 
informacji.”

Or. en

(Dodano nową literę do załącznika A do dyrektywy 2003/55 WE.)

Uzasadnienie

Podczas gdy krajowe urzedy regulacji powinny być uprawnione do ochrony odbiorców, 
ważne jest, aby odbiorcy ci mieli swój własny formalny organ. Krajowy urząd regulacji 
i organ ochrony odbiorców powinny zapewniać współpracę, wymianę informacji i spójne 
traktowanie spraw dotyczących obu organizacji.

Poprawka 554
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/55/WE
Załącznik A – litera j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„jb) W każdym z państw członkowskich 
należy ustanowić statutowy niezależny 
organ reprezentujący odbiorców energii. 
Organ ten reprezentuje odbiorców w 
formalnych konsultacjach z właściwymi 
organami, dotyczących wewnętrznego 
rynku energii. Organ dokłada wszelkich 
starań, aby końcowi odbiorcy byli 
odpowiednio chronieni zgodnie z 
przepisami zawartymi w niniejszej 
dyrektywie i jest w szczególności 
odpowiedzialny za udzielanie odbiorcom 
niezależnego doradztwa i wiarygodnych 
informacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy krajowe urzędy regulacji powinny być uprawnione do ochrony odbiorców, 
ważne jest, aby odbiorcy ci mieli swój własny formalny organ. Krajowy urząd regulacji 
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i organ ochrony odbiorców powinny zapewniać współpracę, wymianę informacji i spójne 
traktowanie spraw dotyczących obu organizacji.

Poprawka 555
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie uchylają 
wszelkie prawa, rozporządzenia i przepisy 
administracyjne, które uniemożliwiają 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
gazowniczemu, urzędowi regulacji lub 
innemu organowi wypełnianie ich 
obowiązków, korzystanie z uprawnień lub 
dotrzymywanie zobowiązań wynikających 
z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Urzędy regulacji mogą nie być w stanie korzystać ze swoich uprawnień lub wypełniać 
obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy z powodu prawodawstwa krajowego. 
Sztucznie zaniżone taryfy, z reguły zawarte w prawie krajowym, mogą uniemożliwić 
krajowemu urzędowi regulacji zagwarantowanie braku subsydiowania pomiędzy różnymi 
rodzajami działalności, a prawo krajowe może uniemożliwiać przyjęcie w niektórych 
państwach członkowskich określonych środków (np. licytację zdolności przesyłowych gazu). 
Wdrożenie obejmuje zatem usunięcie takich przeszkód dla skutecznej konkurencji.

Poprawka 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przedstawia corocznie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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sprawozdanie dotyczące formalnego i 
praktycznego wdrożenia niniejszej 
dyrektywy w każdym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to zapewnić skuteczne wdrożenie przepisów przewidzianych w dyrektywie.

Poprawka 557
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli jednostka publiczna jest 
bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowana w nabycie części 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, Komisja jest powiadamiana o 
cenie związanej z zawarciem takiej 
transakcji. Powiadomienie takie zawiera 
potwierdzenie przez międzynarodową 
spółkę audytorską podstawowej wartości 
aktywów. Komisja wykorzystuje tego typu 
informacje wyłącznie do sprawowania 
kontroli nad pomocą państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Istotną sprawą jest zagwarantowanie prawdziwie równych warunków konkurencji między 
przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi.
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Poprawka 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Sześć lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja, na podstawie 
konsultacji publicznych, w świetle 
dyskusji z właściwymi organami i po 
otrzymaniu opinii Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
zasadności zachowania lub zmiany 
niniejszej dyrektywy. Weryfikacji poddaje 
się szereg wersji restrukturyzacji 
przedsiębiorstw gazowniczych 
określonych w art. 7a-7d oraz art. 9 i 9b 
dyrektywy 2003/55/WE, w szczególności 
pod względem skuteczności ich wpływu na 
dostęp do sieci i koniecznych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to zapewnić skuteczne wdrożenie przepisów przewidzianych w dyrektywie.
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