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Poprawka 36
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Działania podjęte przez ERGEG od 
czasu jej utworzenia wniosły pozytywny 
wkład w rozwój wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i gazu. W sektorze 
panuje jednak powszechna opinia, że 
dobrowolna współpraca między krajowymi 
organami regulacyjnymi powinna być teraz 
prowadzona w ramach struktury 
wspólnotowej mającej jasne kompetencje i 
uprawnionej do przyjmowania, w 
określonych przypadkach, indywidualnych 
decyzji regulacyjnych; proponuje to także 
sama ERGEG.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. lt

Uzasadnienie

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka 37
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na podstawie oceny wpływu 
dotyczącej zasobów niezbędnych do 
działania jednostki centralnej stwierdzono, 
że na tle innych możliwości za wyborem 
niezależnej jednostki centralnej przemawia 
szereg długofalowych korzyści. Należy 
zatem ustanowić Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, zwaną 
dalej „Agencją”.

(5) Na podstawie oceny wpływu 
dotyczącej zasobów niezbędnych do 
działania jednostki centralnej stwierdzono, 
że na tle innych możliwości za wyborem 
niezależnej jednostki centralnej przemawia 
szereg długofalowych korzyści. Należy 
zatem ustanowić Sieć Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, zwaną 
dalej „Siecią”.
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(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
dokumentu legislacyjnego poddawanego 
przeglądowi; w razie jej przyjęcia cały 
dokument będzie wymagał technicznych 
dostosowań.)

Or. fr

Poprawka 38
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności, 
możliwości technicznych, kompetencji 
regulacyjnych oraz przejrzystości i 
skuteczności.

(6) Sieć powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym.

Or. fr

Poprawka 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym 
przez krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 

(6) Agencja, jako delegacja krajowych 
organów regulacyjnych, powinna 
zapewniać właściwą koordynację na 
szczeblu europejskim i regionalnym 
funkcji regulacyjnych wykonywanych na 
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2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. 
W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności, 
możliwości technicznych, kompetencji 
regulacyjnych oraz przejrzystości i 
skuteczności.

szczeblu krajowym przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z dyrektywą 
2003/54/WE i dyrektywą 2003/55/WE 
oraz, w razie potrzeby, ich uzupełnienie na 
tych szczeblach. W tym celu konieczne jest 
zagwarantowanie Agencji niezależności, 
możliwości technicznych, kompetencji 
regulacyjnych oraz przejrzystości i 
skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

Agencję należy postrzegać jako delegację krajowych organów regulacyjnych, a nie 
przekazanie uprawnień Komisji. Ponadto, aby zapobiec powstaniu „próżni” regulacyjnej po 
włączeniu rynków krajowych do rynków regionalnych, w gestii Agencji leży koordynowanie 
odnośnych krajowych organów w zakresie udzielania wytycznych, ustalania zasad i 
monitorowania rynków regionalnych.

Poprawka 40
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Agencja powinna monitorować 
współpracę pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych w sektorze energii 
elektrycznej i gazu oraz wykonywanie 
zadań Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu. Udział Agencji jest konieczny, aby 
zagwarantować, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych 
będzie przebiegać w sposób sprawny i 
przejrzysty, przynosząc korzyści rynkowi 
wewnętrznemu.

(7) Sieć powinna organizować współpracę 
pomiędzy krajowymi operatorami 
systemów przesyłowych w sektorze energii 
elektrycznej i gazu.

Or. fr
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Poprawka 41
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe jest stworzenie ram 
umożliwiających współpracę krajowym 
organom regulacyjnym. Ramy takie 
ułatwiłyby jednolite stosowanie 
prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i gazu w całej 
Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać 
uprawnienie do przyjmowania decyzji 
indywidualnych w sytuacjach dotyczących 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego. Uprawnienie to powinno 
obejmować regulacje prawne dotyczące 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie oraz zwolnienia z 
zasad stosujących się do rynku 
wewnętrznego w przypadku nowych 
wzajemnych połączeń 
elektroenergetycznych i nowej 
infrastruktury gazowej usytuowanych na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. fr

Poprawka 42
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe jest stworzenie ram 
umożliwiających współpracę krajowym 
organom regulacyjnym. Ramy takie 
ułatwiłyby jednolite stosowanie 

(8) Właściwe jest stworzenie ram 
umożliwiających współpracę krajowym 
organom regulacyjnym. Ramy takie 
ułatwiłyby jednolite stosowanie 
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prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i gazu w całej 
Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać 
uprawnienie do przyjmowania decyzji 
indywidualnych w sytuacjach dotyczących 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego. Uprawnienie to powinno 
obejmować regulacje prawne dotyczące 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie oraz zwolnienia z 
zasad stosujących się do rynku 
wewnętrznego w przypadku nowych 
wzajemnych połączeń 
elektroenergetycznych i nowej
infrastruktury gazowej usytuowanych na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego.

prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i gazu w całej 
Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać 
uprawnienie do przyjmowania decyzji 
indywidualnych w sytuacjach dotyczących 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego. Uprawnienie to powinno 
obejmować regulacje prawne dotyczące 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie oraz zwolnienia z 
zasad stosujących się do rynku 
wewnętrznego w przypadku nowych 
wzajemnych połączeń 
elektroenergetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie wnioski dotyczące zwolnienia w przypadku nowej infrastruktury gazowej muszą być 
najpierw rozpatrywane przez organy regulacyjne zainteresowanych państw członkowskich w 
celu ułatwienia i usprawnienia powstawania istotnej nowej infrastruktury, a następnie 
przedkładane do zatwierdzenia Komisji, która jest najlepszym gwarantem europejskich 
interesów ze względu na jej podstawowe zadanie jako strażniczki traktatów.

Poprawka 43
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę doradczą wobec 
Komisji w kwestiach dotyczących 
regulacji rynku. Agencja powinna mieć 
również obowiązek powiadamiać Komisję, 
gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników, lub że 

skreślony
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krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii Agencji.

Or. fr

Poprawka 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę doradczą wobec 
Komisji w kwestiach dotyczących regulacji 
rynku. Agencja powinna mieć również 
obowiązek powiadamiać Komisję, gdy 
stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników, lub że 
krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii Agencji.

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę w kwestiach 
dotyczących regulacji rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja musi odgrywać główną rolę przy opracowywaniu i przyjmowaniu kodeksów 
rynkowych.

Poprawka 45
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby 

skreślony
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pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

Or. fr

Poprawka 46
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w 
stanie wydawać niewiążące opinie, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami. Jeżeli organ krajowy 
nie stosuje się do opinii Agencji, organ 
ten musi przedstawić publicznie 
dostateczne uzasadnienie. O ile Agencja 
uzna to za konieczne, może opracować 
nową, wiążącą opinię, podając 
dostateczne powody.

Or. it

Uzasadnienie

Należy nadać Agencji uprawnienia do wydawania niewiążących opinii w celu wsparcia 
organów krajowych i uczestników rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

Poprawka 47
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Strukturę Agencji należy dostosować 
do szczególnych potrzeb związanych z 
regulacją energetyki. Należy uwzględnić w 

skreślony
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szczególności specjalną rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich 
niezależny status.

Or. fr

Poprawka 48
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Strukturę Agencji należy dostosować 
do szczególnych potrzeb związanych z 
regulacją energetyki. Należy uwzględnić w 
szczególności specjalną rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich niezależny 
status.

(11) Strukturę Agencji należy dostosować 
do szczególnych potrzeb związanych z 
regulacją energetyki. Należy uwzględnić w 
szczególności specjalną rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz 
zagwarantować ich niezależny status.

Or. lt

Uzasadnienie

Niezależność krajowych organów regulacyjnych musi być nie tylko brana pod uwagę, ale 
również gwarantowana podczas tworzenia i późniejszego wdrażania postanowień trzeciego 
pakietu energetycznego.

Poprawka 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Rada administracyjna powinna mieć 
uprawnienia konieczne do uchwalania 
budżetu, kontrolowania jego 
wykonywania, stanowienia regulaminów 
wewnętrznych, przyjmowania przepisów 
finansowych oraz mianowania dyrektora.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić rolę i kompetencje rady administracyjnej. Proponowany punkt preambuły 
jest zatem na tym etapie procedury przedwczesny i należy go skreślić.

Poprawka 50
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Rada administracyjna powinna mieć 
uprawnienia konieczne do uchwalania 
budżetu, kontrolowania jego 
wykonywania, stanowienia regulaminów 
wewnętrznych, przyjmowania przepisów 
finansowych oraz mianowania dyrektora.

(12) Rada administracyjna Sieci powinna 
mieć uprawnienia konieczne do 
uchwalania budżetu, kontrolowania jego 
wykonywania, stanowienia regulaminów 
wewnętrznych, przyjmowania przepisów 
finansowych oraz mianowania dyrektora.

Or. fr

Poprawka 51
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi nie tylko 
kluczową zasadę dobrego ładu 
administracyjnego, ale jest również 
podstawowym warunkiem gwarantującym 
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, rada organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 

(13) Sieć powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi nie tylko 
kluczową zasadę dobrego ładu 
administracyjnego, ale jest również 
podstawowym warunkiem gwarantującym 
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, Sieć organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 
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rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmować takich instrukcji.

rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmować takich instrukcji.

Or. fr

Poprawka 52
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić 
część Agencji, ale być niezależna od jej 
organów administracyjnych i 
regulacyjnych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 53
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić 
część Agencji, ale być niezależna od jej 
organów administracyjnych i 
regulacyjnych.

(14) Ponieważ Agencji przysługują 
uprawnienia decyzyjne, ze względu na 
ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić 
część Agencji, ale być niezależna od jej 
organów administracyjnych i 
regulacyjnych.
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Or. lt

Uzasadnienie

Niniejszy dokument zakłada, że Agencja będzie podejmowała decyzje natury ogólnej oraz na 
ogólnym poziomie. Błąd techniczny podczas tłumaczenia na język litewski.

Poprawka 54
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Najpóźniej w ciągu czterech lat od 
rzeczywistego rozpoczęcia działalności 
przez Agencję, a następnie co pięć lat 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
konkretnych zadań wykonanych przez 
Agencję i osiągniętych rezultatów, 
uzupełnione stosownymi wnioskami 
dotyczącymi usprawnienia jej 
funkcjonowania.

Or. en

Poprawka 55
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie Agencji Ustanowienie Sieci organów regulacji 
energetyki

Niniejszym ustanawia się Agencję ds.
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu 
uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym 
zadań regulacyjnych wykonywanych na 
szczeblu krajowym przez organy 

Po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego i Rady Komisja ustanawia 
niniejszym Sieć Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki, zwaną dalej 
„Siecią”.
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regulacyjne wymienione w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
dyrektywy 2003/55/WE oraz, w razie 
potrzeby, koordynowania ich działań.

Or. fr

Poprawka 56
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu 
uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym 
zadań regulacyjnych wykonywanych na 
szczeblu krajowym przez organy 
regulacyjne wymienione w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
dyrektywy 2003/55/WE oraz, w razie 
potrzeby, koordynowania ich działań.

Niniejszym ustanawia się Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu 
uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym –
o ile sprawa dotyczy co najmniej dwóch 
państw członkowskich – zadań 
regulacyjnych wykonywanych na szczeblu 
krajowym przez organy regulacyjne 
wymienione w art. 22a dyrektywy 
2003/54/WE i art. 24a dyrektywy 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, 
koordynowania ich działań.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że Agencja winna podejmować działania w takich sprawach, gdzie należy 
oczekiwać luki regulacyjnej wskutek działania transgranicznego.
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Poprawka 57
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Status prawny i siedziba

1. Agencja jest organem Wspólnoty i 
posiada osobowość prawną.
2. W każdym państwie członkowskim 
Agencja posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Agencja może w szczególności 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i 
nieruchomy oraz być stroną w 
postępowaniach sądowych.
3. Agencję reprezentuje jej dyrektor.
4. Siedziba Agencji znajduje się w 
[miejscowość]. Do czasu przygotowania 
jej własnych lokali, Agencja będzie 
mieścić się w lokalach Komisji.

Or. fr

Poprawka 58
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W każdym państwie członkowskim 
Agencja posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Agencja może w szczególności 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i 
nieruchomy oraz być stroną w 
postępowaniach sądowych.

2. W każdym państwie członkowskim 
Agencja posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Agencja może być stroną w 
postępowaniach sądowych.
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Or. de

Uzasadnienie

Agencja nie powinna nabywać żadnego majątku.

Poprawka 59
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
[miejscowość]. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
Poczdamie. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Poczdam, leżący w Brandenburgii – landzie przemysłu energetycznego, jest idealną 
lokalizacją dla Agencji również z uwagi na połączenia komunikacyjne dla jej członków.

Poprawka 60
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
[miejscowość]. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
Bukareszcie (Rumunia). Do czasu 
przygotowania jej własnych lokali, 
Agencja będzie mieścić się w lokalach 
Komisji.

Or. ro
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Uzasadnienie

Siedziby agencji europejskich i organów UE z zasady powinny być sprawiedliwie rozdzielone 
między państwa członkowskie. Bukareszt jest stolicą Rumunii i bardzo rozwiniętym miastem, 
posiadającym infrastrukturę o europejskich standardach i dwa międzynarodowe lotniska. Lot 
z każdej europejskiej stolicy trwa najwyżej cztery godziny (2 godziny i 45 minut z Brukseli). 
Prezydent oraz rząd Rumunii popierają koncepcję ulokowania Agencji w Bukareszcie.

Poprawka 61
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Skład Agencji

Agencja składa się z:
(a) rady administracyjnej, która wykonuje 
obowiązki określone w art. 10;
(b) rady organów regulacyjnych, która 
wykonuje obowiązki określone w art. 12;
(c) dyrektora, który wykonuje obowiązki 
określone w art. 14;
(d) komisji odwoławczej, która wykonuje 
obowiązki określone w art. 16.

Or. fr

Poprawka 62
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) stałej grupy podmiotów rynkowych, 
wykonującej obowiązki określone w 
art. 14a.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 14 a (nowego).

Poprawka 63
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera cb (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) stałej grupy konsumentów, 
wykonującej obowiązki określone w 
art. 14b.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 14 b (nowego).

Poprawka 64
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może: Agencja wydaje:

(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

(a) opinie skierowane do operatorów 
systemów przesyłowych;

(b) wydawać opinie skierowane do 
organów regulacyjnych;

(b) opinie skierowane do organów 
regulacyjnych;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji;

(c) opinie i zalecenia skierowane do 
Komisji;

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 

(d) indywidualne decyzje w określonych 
przypadkach, o których mowa w art. 6, 7 i 
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w art. 7 i 8. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć samoregulacji, Agencja powinna także móc podejmować wiążące decyzje w 
zakresie współpracy operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może: Agencja wydaje:
(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

(a) opinie skierowane do operatorów 
systemów przesyłowych;

(b) wydawać opinie skierowane do 
organów regulacyjnych;

(b) opinie skierowane do organów 
regulacyjnych;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji;

(c) opinie i zalecenia skierowane do 
Komisji;

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8.

(d) indywidualne decyzje w określonych 
przypadkach, o których mowa w art. 6, 7 i 
8.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć samoregulacji, Agencja powinna także móc podejmować wiążące decyzje w 
zakresie współpracy operatorów systemów przesyłowych.
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Poprawka 66
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

Or. de

Uzasadnienie

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka 67
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8. 

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 6, 7 i 8. 

Or. de

Uzasadnienie

Agencja powinna także móc podejmować wiążące decyzje w zakresie współpracy operatorów 
systemów przesyłowych, tak aby uniknąć samoregulacji operatorów.
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Poprawka 68
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8.

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa
w art. 6, 7 i 8.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja powinna także móc podejmować wiążące decyzje w zakresie współpracy operatorów 
systemów przesyłowych, tak aby uniknąć samoregulacji operatorów.

Poprawka 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) koordynować prace odpowiednich 
krajowych organów regulacyjnych 
zajmujących się regionalnymi rynkami 
energii elektrycznej lub gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec powstaniu „próżni” regulacyjnej po włączeniu rynków krajowych do rynków 
regionalnych, w gestii Agencji leży koordynowanie odnośnych krajowych organów w zakresie 
udzielania wytycznych, ustalania zasad i monitorowania rynków regionalnych.
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Poprawka 70
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wydawać opinie na temat kodeksów 
technicznych sporządzanych przez 
zgrupowanie OSP.

Or. ro

Uzasadnienie

Agencja będzie musiała weryfikować i przyjmować kodeksy techniczne sporządzane przez 
zgrupowanie OSP oraz zapoznawać się z nimi, a po przyjęciu kodeksów kontrolować ich 
przestrzeganie.

Poprawka 71
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) ma prawo do rewizji decyzji na temat 
certyfikacji podejmowanych przez krajowe 
organy regulacyjne;

Or. lt

Poprawka 72
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) wspiera wraz z Komisją 
międzyregionalną współpracę między 
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rynkami energetycznymi oraz odpowiada 
za ich scalenie w jednolity europejski 
rynek energii elektrycznej;

Or. lt

Poprawka 73
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dc) zatwierdza niezależnych operatorów 
systemu wyznaczanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 
dyrektywy 2003/54/WE (zmienionej 
dyrektywą COM(2007)0528).

Or. lt

Poprawka 74
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Komisji opinię w sprawie wszelkich 
zagadnień związanych z celem, dla którego 
Agencja została ustanowiona.

Sieć może przedkładać Komisji opinię w 
sprawie wszelkich zagadnień związanych z 
celem, dla którego Sieć została 
ustanowiona.

Or. fr
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Poprawka 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Komisji opinię w sprawie wszelkich 
zagadnień związanych z celem, dla którego 
Agencja została ustanowiona. 

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady lub Komisji, lub z własnej inicjatywy 
Agencja może przedkładać Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji opinię w 
sprawie wszelkich zagadnień związanych z 
celem, dla którego Agencja została 
ustanowiona. 

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie współpracy między Agencją a Parlamentem Europejskim.

Poprawka 76
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Konsultacje

Agencja prowadzi – na wczesnym etapie 
oraz w otwarty i przejrzysty sposób –
szerokie konsultacje z podmiotami 
rynkowymi, konsumentami i 
użytkownikami końcowymi, zwłaszcza 
odnośnie do jej zadań wobec OSP.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza obecnie ERGEG. Zadanie to powinna 
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zatem przejąć Agencja, ponieważ dysponuje ona już sprawdzonymi regułami oraz posiada 
doświadczenie w prowadzeniu publicznych konsultacji. Poza tym Agencja działa w interesie 
wszystkich podmiotów rynkowych, podczas gdy OSP mogą być jedną z zainteresowanych 
stron.

Poprawka 77
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Konsultacje

Agencja prowadzi – na wczesnym etapie 
oraz w otwarty i przejrzysty sposób –
szerokie konsultacje z podmiotami 
rynkowymi, konsumentami i 
użytkownikami końcowymi, zwłaszcza 
odnośnie do jej zadań wobec OSP.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza obecnie ERGEG. Zadanie to powinna 
zatem przejąć Agencja, ponieważ dysponuje ona już sprawdzonymi regułami oraz posiada 
doświadczenie w prowadzeniu publicznych konsultacji. Poza tym Agencja działa w interesie 
wszystkich podmiotów rynkowych, podczas gdy OSP mogą być jedną z zainteresowanych 
stron.

Poprawka 78
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Konsultacje
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Agencja prowadzi – na wczesnym etapie 
oraz w otwarty i przejrzysty sposób –
szerokie konsultacje z podmiotami 
rynkowymi, konsumentami i 
użytkownikami końcowymi, zwłaszcza 
odnośnie do jej zadań wobec OSP.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza obecnie ERGEG. Zadanie to powinna 
zatem przejąć Agencja, ponieważ dysponuje ona już sprawdzonymi regułami oraz posiada 
doświadczenie w prowadzeniu publicznych konsultacji. Poza tym Agencja działa w interesie 
wszystkich podmiotów rynkowych, podczas gdy OSP mogą być jedną z zainteresowanych 
stron.

Poprawka 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Konsultacje

Agencja prowadzi – na wczesnym etapie 
oraz w otwarty i przejrzysty sposób –
szerokie konsultacje z podmiotami 
rynkowymi, konsumentami i 
użytkownikami końcowymi, zwłaszcza 
odnośnie do jej zadań wobec operatorów 
systemów przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza obecnie ERGEG. Zadanie to powinna 
zatem przejąć Agencja, ponieważ dysponuje ona już sprawdzonymi regułami oraz posiada 
doświadczenie w prowadzeniu publicznych konsultacji.
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Poprawka 80
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Konsultacje z podmiotami rynkowymi 

i konsumentami
Wykonując swe zadania, Agencja 
prowadzi – odpowiednio wcześnie oraz w 
otwarty i przejrzysty sposób – szerokie 
konsultacje z wszystkimi istotnymi 
podmiotami rynkowymi i konsumentami, 
przede wszystkim odnośnie do jej zadań 
wobec operatorów systemów 
przesyłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza ERGEG. Zadanie to powinna 
zatem przejąć Agencja, ponieważ dysponuje ona już sprawdzonymi regułami oraz posiada 
doświadczenie w prowadzeniu publicznych konsultacji. Poza tym Agencja działa w interesie 
wszystkich podmiotów rynkowych, podczas gdy operatorzy systemów przesyłowych mogą 
sami być jedną z zainteresowanych stron.

Poprawka 81
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Konsultacje z podmiotami rynkowymi 

i konsumentami
Wykonując swe zadania, Agencja 
prowadzi – odpowiednio wcześnie oraz w 
otwarty i przejrzysty sposób – szerokie 
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konsultacje z wszystkimi istotnymi 
podmiotami rynkowymi i konsumentami, 
przede wszystkim odnośnie do jej zadań 
wobec operatorów systemów 
przesyłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza ERGEG. Zadanie to powinna 
zatem przejąć Agencja, ponieważ dysponuje ona już sprawdzonymi regułami oraz posiada 
doświadczenie w prowadzeniu publicznych konsultacji. Poza tym Agencja działa w interesie 
wszystkich podmiotów rynkowych, podczas gdy operatorzy systemów przesyłowych mogą 
sami być jedną z zainteresowanych stron.

Poprawka 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Opracowanie wytycznych

1. Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy 
Agencja opracowuje projekt wytycznych 
określających podstawowe, jasne i 
obiektywne zasady harmonizacji 
przepisów rynkowych i technicznych.
2. Sporządzając te wytyczne, Agencja 
prowadzi szerokie konsultacje w otwarty i 
przejrzysty sposób oraz na bieżąco 
informuje wszystkie zainteresowane 
strony.
3. Agencja zamyka prace nad projektem 
wytycznych i przyjmuje go na podstawie 
wyników konsultacji. Agencja podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie 
otrzymane uwagi i wyjaśnia, w jaki sposób 
zostały one uwzględnione w końcowym
projekcie wytycznych, albo uzasadnia ich 
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odrzucenie.
4. Agencja może – z własnej inicjatywy 
lub na żądanie Parlamentu Europejskiego 
lub Komisji – wszcząć taką samą 
procedurę w celu aktualizacji wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne należy opracować i przyjąć po przeprowadzeniu przez Agencję szerokich 
konsultacji w celu ustanowienia kluczowych zasad dotyczących harmonizacji przepisów. 
Jedynie po przyjęciu rzetelnych wytycznych we właściwy sposób można opracować kodeksy. 
Wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego, przyznając mu możliwość wszczęcia procedury 
rewizji wytycznych.

Poprawka 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Opracowanie kodeksów rynkowych

1. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z art. 
5a Agencja opracowuje w ciągu 
najpóźniej sześciu miesięcy projekt 
kodeksów rynkowych, w pełni zgodnych z 
zasadami ustanowionymi w wytycznych.
2. Sporządzając te kodeksy, Agencja 
prowadzi szerokie konsultacje w otwarty i 
przejrzysty sposób oraz na bieżąco 
informuje wszystkie zainteresowane 
strony. 
3. Agencja zamyka prace nad projektem 
kodeksów rynkowych i przyjmuje go na 
podstawie wyników konsultacji. Agencja 
podaje do wiadomości publicznej 
wszystkie otrzymane uwagi i wyjaśnia, w 
jaki sposób zostały one uwzględnione w 
końcowym projekcie wytycznych, albo 



PE404.596v01-00 30/95 AM\716143PL.doc

PL

uzasadnia ich odrzucenie.
4. Agencja może – z własnej inicjatywy 
lub na żądanie Parlamentu Europejskiego 
– wszcząć taką samą procedurę w celu 
rewizji istniejących kodeksów zgodnie z 
procedurą, o której mowa w ust. 2 i 
kolejnych powyżej.

Or. en

Uzasadnienie

Kodeksy rynkowe należy opracować i przyjąć po przeprowadzeniu przez Agencję szerokich 
konsultacji. Wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego, przyznając mu możliwość 
wszczęcia procedury rewizji kodeksów.

Poprawka 84
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Zadania dotyczące współpracy operatorów 
systemów przesyłowych
1. Agencja przedstawia Komisji opinię w 
sprawie projektu statutów, wykazu 
członków oraz projektu regulaminu 
wewnętrznego Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej zgodnie z art. 2b 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu zgodnie z 
art. 2b ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.
2. Agencja monitoruje wykonywanie 
zadań Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
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Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005. 
3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.
4. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że 
projekt rocznego programu prac lub 
projekt 10-letniego planu inwestycyjnego 
przedstawionego jej zgodnie z art. 2d 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005 nie gwarantuje braku 
dyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku.
5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 
techniczne lub rynkowe nie gwarantują 
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego 
przepisu technicznego lub rynkowego. 
6. Agencja monitoruje współpracę 
regionalną operatorów systemów 
przesyłowych, o której mowa w art. 2h 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i 
art. 2h rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.
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Or. fr

Poprawka 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Agencja zatwierdza dziesięcioletni plan 
inwestycyjny Europejskich Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej i Gazu, o którym 
mowa w art. 2c rozporządzenia (WE) 
nr 1228/2003 oraz w art. 2c rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005, gwarantując brak 
dyskryminacji, skuteczną konkurencję 
oraz sprawne i bezpieczne 
funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Dziesięcioletni plan inwestycyjny powinna zatwierdzać Agencja. Konieczne jest uniknięcie 
samoregulacji na szczeblu UE. Obowiązkiem krajowego organu regulacyjnego jest 
zatwierdzanie planów inwestycyjnych OSP. Dlatego też na szczeblu UE Agencja powinna 
zatwierdzać dziesięcioletni plan inwestycyjny dla całej UE. Inwestorzy potrzebują jasnych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych.

Poprawka 86
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię 3. Agencja zatwierdza kodeksy i przepisy 
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Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

(w tym dziesięcioletni plan inwestycyjny 
wraz z zestawieniem przeszkód w rozwoju 
transgranicznej sieci przesyłowej, które 
wynikają z różnic w procedurach lub 
praktykach przy wydawaniu zezwoleń) w 
celu zapewnienia braku dyskryminacji, 
skutecznej konkurencji oraz sprawnego i 
bezpiecznego funkcjonowania rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze wyjaśnienie oraz uzupełnienie zgodne ze zmianami przyjętymi w rozporządzeniu 
w sprawie rynku gazu.

Poprawka 87
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 5a 
Agencja opracowuje strategiczne wytyczne 
dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
oraz Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, w 
sprawie kodeksów technicznych lub 
rynkowych, w sprawie projektu rocznego 
programu prac oraz projektu 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
w dziedzinach wymienionych w art. 2c ust. 
3 i 5 rozporządzenia (WE) 1228/2003 oraz 
w art. 2c ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) 
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1775/2005. Strategiczne wytyczne 
gwarantują niedyskryminacyjną, 
skuteczną konkurencję oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku. Po sporządzeniu 
projektu strategicznych wytycznych 
Agencja przekazuje ten projekt Komisji, 
która może przyjąć wytyczne strategiczne 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
1228/2003 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna formalnie doradzać Komisji na początku procesu regulacyjnego, 
opracowując strategiczne wytyczne, na podstawie których Europejskie Sieci OSP mogą 
przygotowywać kodeksy techniczne. Proponujemy, aby na bazie tego formalnego doradztwa 
rozpocząć procedurę komitologii w celu opracowania „wiążących” wytycznych 
strategicznych, które staną się podstawą przyszłej pracy.

Poprawka 88
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 5a 
Agencja opracowuje strategiczne wytyczne 
dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
oraz dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 
w dziedzinach wymienionych w art. 2c ust. 
3 i 5 rozporządzenia (WE) 1228/2003 oraz 
w art. 2c ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) 
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1775/2005. Strategiczne wytyczne 
gwarantują niedyskryminacyjną, 
skuteczną konkurencję oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku. Po sporządzeniu 
projektu strategicznych wytycznych 
Agencja przekazuje ten projekt Komisji, 
która może przyjąć wytyczne strategiczne 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
1228/2003 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i szczegółowość proponowanych kodeksów technicznych i najwyższych zasad 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego, które zgodnie z art. 2e rozporządzenia (WE) 
1228/2003 i art. 2e rozporządzenia (WE) 1775/2005 mają opracować Europejskie Sieci OSP, 
należy określić ex ante.

Poprawka 89
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
istotnych podmiotów rynkowych zgodnie z 
art. 5a Agencja opracowuje strategiczne 
wytyczne dla Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej lub Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu
w dziedzinach wymienionych w art. 2c ust. 
3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz w art. 2c ust. 3 i 5 rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005. Strategiczne wytyczne
gwarantują niedyskryminacyjną, 
skuteczną konkurencję oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku. Po sporządzeniu 
strategicznych wytycznych Agencja 
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przekazuje te wytyczne Komisji, która 
przyjmuje je zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003 i art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005.

Or. de

Uzasadnienie

Zakres i szczegółowość proponowanych kodeksów technicznych i ogólnych zasad 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego, które zgodnie z art. 2e rozporządzenia (WE) 
1228/2003 i art. 2e rozporządzenia (WE) 1775/2005 mają opracować operatorzy systemów 
przesyłowych, należy określić z góry w ramach procedury komitologii, w którą zaangażowane 
są wszystkie instytucje.

Poprawka 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron Agencja 
opracowuje strategiczne wytyczne dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 
w dziedzinach wymienionych w art. 2c ust. 
3 i 5 rozporządzenia (WE) 1228/2003 oraz 
w art. 2c ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) 
1775/2005. Strategiczne wytyczne 
gwarantują niedyskryminacyjną, 
skuteczną konkurencję oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku. Po sporządzeniu 
projektu strategicznych wytycznych 
Agencja przekazuje projekt Komisji, która 
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może przyjąć te wytyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać uprawnienia do opracowania strategicznych wytycznych po 
konsultacjach z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 91
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

3. Po konsultacji z krajowymi organami 
dotyczącej obszarów jurysdykcji Agencja 
musi przedstawić Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej oraz Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu strategiczne wytyczne dotyczące 
kodeksów technicznych. Zgodnie z tymi 
wytycznymi Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej oraz Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
muszą opracować projekt zbioru 
kodeksów technicznych i przedstawić go 
Agencji do zatwierdzenia.
Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej oraz 
Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu muszą uzgodnić oraz 
przedłożyć Agencji projekt rocznego 
programu prac i projekt dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego.

Or. it

Uzasadnienie

Organom krajowym należy przypisać rolę doradczą z uwagi na specyficzne właściwości 
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krajowych terytoriów. Ponadto Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej, będąca organem technicznym, nie powinna ustanawiać przepisów rynkowych. 
Komisja winna przyjąć przepisy techniczne, biorąc pod uwagę opinię operatorów, natomiast 
Agencja winna przyjąć kodeksy techniczne na podstawie projektu przedłożonego przez 
Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej oraz Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Poprawka 92
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego. 

3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie projektu 
kodeksów technicznych lub rynkowych, w 
sprawie projektu rocznego programu prac 
oraz projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego. 

Or. en

Poprawka 93
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kodeksy rynkowe

3a. Agencja przedstawia Komisji do 
zatwierdzenia strategiczne wytyczne 
dotyczące kodeksów rynkowych. 
Zatwierdzenie to umożliwia Agencji 
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opracowanie projektu zbioru kodeksów 
rynkowych.
Następnie Agencja konsultuje się w 
otwarty i przejrzysty sposób z wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami rynkowymi 
oraz informuje je na bieżąco i w pełni 
angażuje w przygotowanie tego projektu. 
Na podstawie tych konsultacji Agencja 
sporządza projekt zbioru kodeksów 
rynkowych i przedstawia go Komisji w
celu przyjęcia i prowadzenia odpowiedniej 
kontroli.

Or. it

Uzasadnienie

Organom krajowym należy przypisać rolę doradczą z uwagi na specyficzne właściwości 
krajowych terytoriów. Ponadto Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej, będąca organem technicznym, nie powinna ustanawiać przepisów rynkowych. 
Komisja winna przyjąć przepisy techniczne, biorąc pod uwagę opinię operatorów, natomiast 
Agencja winna przyjąć kodeksy techniczne na podstawie projektu przedłożonego przez 
Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej oraz Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Poprawka 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dziesięcioletnie plany inwestycyjne 
zawierają przepisy dotyczące przejścia na 
sieci inteligentne. Agencja oraz krajowe 
organy regulacyjne wydają jasne 
instrukcje dotyczące postępów operatorów 
systemów przesyłowych w dziedzinie 
rozwoju sieci inteligentnych. W tym celu 
zostaje utworzony stopniowy 
harmonogram, zawierający cel do 
realizacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Technologia sieci inteligentnych stanowi ważne zjawisko, które trzeba należycie uwzględnić 
w dziesięcioletnim planie inwestycyjnym.

Poprawka 95
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dziesięcioletni plan inwestycyjny 
powinien zawierać przepisy dotyczące 
przejścia na sieci inteligentne w ciągu 10 
lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Prowadzone są 
konsultacje z Agencją i krajowymi 
organami regulacyjnymi w sprawie 
postępów operatorów systemów 
przesyłowych w dziedzinie rozwoju sieci 
inteligentnych. W tym celu zostaje 
utworzony stopniowy harmonogram, 
zawierający cel do realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Technologia sieci inteligentnych stanowi ważne zjawisko, które trzeba należycie uwzględnić 
w dziesięcioletnim planie inwestycyjnym.

Poprawka 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uwzględniając listę priorytetów 
sporządzoną przez Komisję, Agencja 
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opracowuje na wniosek Komisji projekt 
wytycznych, których mają przestrzegać 
Europejskie Sieci OSP przy 
opracowywaniu kodeksów i innych zadań 
określonych w art. 2c rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003 oraz w art. 2c 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005. 
Sporządzając wyżej wymienione wytyczne, 
Agencja prowadzi szerokie konsultacje. 
Agencja przekazuje projekt wytycznych 
Komisji, która przedkłada je komisji, o 
której mowa w art. 13 ust. 1 i która 
ostatecznie przyjmuje je zgodnie z 
procedurą określoną w art. 13 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz w 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005. Europejskie Sieci OSP 
opracowują projekt kodeksów w taki 
sposób, aby spełnić cele i wszelkie kryteria 
ustanowione w wytycznych przyjętych 
zgodnie z wyżej wymienioną procedurą. 
Agencja zamyka prace nad projektem 
kodeksów opracowanym przez 
Europejskie Sieci OSP i przyjmuje go, a 
także odpowiada za monitorowanie 
wdrożenia kodeksów przez Europejskie 
Sieci OSP.

Or. en

Uzasadnienie

Aby pokierować opracowywaniem kodeksów i realizacją innych ważnych zadań przez 
Europejskie Sieci OSP, Komisja powinna przygotować mandat określający cele i wszelkie 
kryteria, które te kodeksy lub zadania powinny spełniać. Zagwarantuje to, że Europejskie 
Sieci OSP będą skupiać się na sprawach priorytetowych, co pozwoli na stworzenie naprawdę 
konkurencyjnego rynku UE. Agencja powinna odgrywać kluczową rolę w przygotowaniu tego 
mandatu. Mandat ten powinien obejmować jedynie sprawy techniczne, podczas gdy 
przygotowanie kodeksów dotyczących eksploatacji technicznej należy pozostawić Europejskim 
Sieciom OSP.
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Poprawka 97
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja doradza Komisji, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji, przy 
opracowywaniu strategicznych 
wytycznych dla Europejskich Sieci OSP, 
na podstawie których opracowywane są 
kodeksy i przepisy (w tym kodeksy 
techniczne, wspólne narzędzia 
eksploatacji sieci oraz plany badań, a 
także, co trzy lata, dziesięcioletni plan 
inwestycyjny wraz z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych i 
roczny program prac) w myśl art. 2c ust. 1 
lit a) i c) rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003 oraz art. 2c ust. 1 lit a) i c) 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, jak 
również, w stosownych przypadkach, przy 
przyjmowaniu obowiązkowych 
wytycznych. Agencja doradza Komisji, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisji, przy opracowywaniu kodeksów 
rynkowych, w tym przy przyjmowaniu 
wiążących wytycznych.

Or. en

Poprawka 98
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 5a 
Agencja opracowuje strategiczne wytyczne 
dotyczące kodeksów rynkowych. Po 
sporządzeniu projektu strategicznych 
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wytycznych dotyczących kodeksów 
rynkowych Agencja przekazuje ten projekt 
Komisji, która może przyjąć wytyczne 
strategiczne zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) 1228/2003 i art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto proponuje się, aby Agencja przygotowywała również strategiczne wytyczne 
dotyczące kodeksów rynkowych, które są następnie opracowywane przez Agencję we 
współpracy z najbardziej odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 99
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 5a 
Agencja opracowuje strategiczne wytyczne 
dotyczące kodeksów rynkowych. Po 
sporządzeniu projektu strategicznych 
wytycznych dotyczących kodeksów 
rynkowych Agencja przekazuje ten projekt 
Komisji, która może przyjąć wytyczne 
strategiczne zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) 1228/2003 i art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się także, aby Agencja przygotowywała strategiczne wytyczne dotyczące kodeksów 
rynkowych, które są następnie opracowywane przez Agencję we współpracy z najbardziej 
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odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 100
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
istotnych podmiotów rynkowych zgodnie z
art. 5a Agencja opracowuje strategiczne 
wytyczne dotyczące kodeksów rynkowych. 
Po sporządzeniu strategicznych 
wytycznych dotyczących kodeksów 
rynkowych Agencja przekazuje te 
wytyczne Komisji, która przyjmuje je 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005.

Or. de

Uzasadnienie

Zu Beginn des regulatorischen Prozesses sollte die Agentur der Kommission Vorschläge in 
Form von Strategischen Leitlinien für die Europäischen Netze der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOs) zukommen lassen, auf deren Grundlage die technischen 
Kodizes erstellt werden. Wir schlagen vor, dass basierend auf diesen Ratschlägen ein 
Komitologieprozess eingeleitet wird, der zur Erlassung „bindender“ Strategischer Leitlinien 
führt, welche wiederum die Basis für die zukünftige Arbeit der ENTSOs darstellen.Außerdem 
schlagen wir vor, dass die Agentur auch Strategische Leitlinien für Marktkodizes vorbereitet 
und sie dann gemeinsam mit den am besten geeigneten Marktteilnehmern weiter entwickelt.
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Poprawka 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po zasięgnięciu opinii wszystkich 
zainteresowanych stron Agencja 
opracowuje strategiczne wytyczne 
dotyczące kodeksów rynkowych. Po 
sporządzeniu projektu strategicznych 
wytycznych dotyczących kodeksów 
rynkowych Agencja przekazuje ten projekt 
Komisji, która może przyjąć wytyczne 
strategiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna także posiadać uprawnienia do opracowania strategicznych wytycznych 
dotyczących kodeksów rynkowych po konsultacjach z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z art. 
5a Europejska Sieć OSP opracowuje w 
ciągu sześciu miesięcy projekt kodeksów 
technicznych, określonych w art. 2c 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz w 
art. 2c rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 
i w pełni zgodnych z zasadami 
ustanowionymi w wytycznych.
Sporządzając kodeksy, Europejska Sieć 
OSP bierze pod uwagę fachową wiedzę 
techniczną uczestników rynku oraz 
informuje ich na bieżąco. 
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Europejska Sieć OSP przekazuje projekt 
kodeksów Agencji.
Agencja prowadzi szerokie konsultacje na 
temat projektu kodeksów w otwarty i 
przejrzysty sposób.
Agencja zamyka prace nad projektem 
kodeksów i przyjmuje go na podstawie 
wyników konsultacji. Agencja podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie 
otrzymane uwagi i wyjaśnia, w jaki sposób 
zostały one uwzględnione w końcowym 
projekcie kodeksów, albo uzasadnia ich 
odrzucenie.
Z własnej inicjatywy Agencji lub na 
żądanie Europejskiej Sieci OSP można 
dokonać rewizji istniejących kodeksów 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
ust. 2 powyżej.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie Sieci OSP powinny opracować kodeksy techniczne, w pełni przestrzegając 
przyjętych wytycznych. Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji Agencja zakończy prace 
nad kodeksami i przyjmie je.

Poprawka 103
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Agencja zatwierdza dokumenty 
przewidziane w art. 2c ust. 1 lit. od a) do f) 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i w 
art. 2c ust 1 lit. od a) do f) rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005 oraz sporządzone 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych.

Or. de
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Uzasadnienie

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.

Poprawka 104
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Agencja zatwierdza dokumenty 
przewidziane w art. 2c ust. 1 lit. od a) do f) 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i w 
art. 2c ust 1 lit. od a) do f) rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005 oraz sporządzone 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.
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Poprawka 105
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Agencja zatwierdza dokumenty 
przewidziane w art. 2c ust. 1 lit. od a) do f) 
rozporządzenia (WE) 1228/2003 i w art.
2c ust 1 lit. od a) do f) rozporządzenia 
(WE) 1775/2005, sporządzone przez 
Europejskie Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

W procesie prowadzącym do przyjęcia kodeksów technicznych Europejskie Sieci OSP 
opracowałyby projekt kodeksów technicznych w oparciu o wiążące wytyczne strategiczne, 
sporządzone przez Agencję. Na zakończenie procesu Agencja dokonuje formalnego 
zatwierdzenia kodeksów technicznych. Zastosowanie na szczeblu UE innego podejścia 
naraziłoby na szwank utworzenie prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, skutecznie 
pozwalając OSP na samoregulację.

Poprawka 106
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Agencja zatwierdza dokumenty 
przewidziane w art. 2c ust. 1 lit. od a) do f) 
rozporządzenia (WE) 1228/2003 i w art. 
2c ust 1 lit. od a) do f) rozporządzenia 
(WE) 1775/2005, sporządzone przez 
Europejskie Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych.

Or. en
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Uzasadnienie

W procesie prowadzącym do przyjęcia kodeksów technicznych Europejskie Sieci OSP 
opracowałyby projekt kodeksów technicznych w oparciu o wiążące wytyczne strategiczne. Na 
zakończenie procesu Agencja dokonuje formalnego zatwierdzenia kodeksów technicznych. 
Zastosowanie na szczeblu UE innego podejścia naraziłoby na szwank utworzenie prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE, skutecznie pozwalając OSP na samoregulację. Ta sama 
procedura ma odpowiednio zastosowanie do dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

Poprawka 107
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Agencja zapewnia koordynację 
wymiany między europejskimi 
operatorami systemów przesyłowych a 
operatorami systemów przesyłowych w 
krajach trzecich.

Or. fr

Poprawka 108
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że 
projekt rocznego programu prac lub projekt 
10-letniego planu inwestycyjnego 
przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005 nie gwarantuje braku 
dyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku.

4. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że 
projekt rocznego programu prac lub projekt 
10-letniego planu inwestycyjnego 
przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005 nie gwarantuje braku 
dyskryminacji – zwłaszcza w stosunku do 
użytkowników o niskich dochodach i osób 
zamieszkujących odizolowane regiony –
skutecznej konkurencji oraz bezpiecznego i 
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sprawnego funkcjonowania rynku.

Or. en

Poprawka 109
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że 
projekt rocznego programu prac lub projekt 
10-letniego planu inwestycyjnego 
przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005 nie gwarantuje braku 
dyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku.

4. Agencja przedstawia Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
należycie uzasadnioną opinię, gdy jest 
zdania, że projekt rocznego programu prac 
lub projekt 10-letniego planu 
inwestycyjnego przedstawionego jej 
zgodnie z art. 2d ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003 oraz art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 nie 
gwarantuje braku dyskryminacji, 
skutecznej konkurencji i sprawnego 
funkcjonowania rynku.

Or. lt

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką 9 sprawozdawcy, według której Parlament Europejski i 
Rada powinny być bardziej zaangażowane w działalność Agencji.

Poprawka 110
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
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nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 
techniczne lub rynkowe nie gwarantują
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego 
przepisu technicznego lub rynkowego.

nr 1775/2005, gdy jest zdania, że projekt 
kodeksu technicznego nie gwarantuje
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku lub nie został przyjęty w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego kodeksu
technicznego.

Or. de

Poprawka 111
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 
techniczne lub rynkowe nie gwarantują
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego 
przepisu technicznego lub rynkowego.

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że projekt 
kodeksu technicznego nie gwarantuje
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku lub nie został przyjęty w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego kodeksu
technicznego.

Or. de



PE404.596v01-00 52/95 AM\716143PL.doc

PL

Poprawka 112
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 
techniczne lub rynkowe nie gwarantują 
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego 
przepisu technicznego lub rynkowego.

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że projekt 
kodeksu technicznego nie został przyjęty w 
rozsądnym terminie lub że operatorzy 
systemów przesyłowych nie wdrożyli 
danego kodeksu technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrażanie wyżej wymienionych kodeksów i zasad winny monitorować organy regulacyjne, tj. 
Agencja, a nie sami OSP. Operatorzy Systemów Przesyłowych są operatorami infrastruktury 
monopolistycznej, a nie uczestnikami konkurencyjnej części rynku. Są oni jednak bardzo 
zainteresowani działaniem zasad rynkowych (gdyż mają one wpływ na koszty OSP), a zatem 
nie powinni przygotowywać kodeksów rynkowych.

Poprawka 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że projekt 
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techniczne lub rynkowe nie gwarantują 
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego 
przepisu technicznego lub rynkowego.

kodeksu technicznego nie został przyjęty w 
rozsądnym terminie lub że operatorzy 
systemów przesyłowych nie wdrożyli 
danego kodeksu technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Na zakończenie procesu Agencja dokonuje formalnego zatwierdzenia kodeksów technicznych. 
Zastosowanie na szczeblu UE innego podejścia naraziłoby na szwank utworzenie prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE.

Poprawka 114
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 
techniczne lub rynkowe nie gwarantują 
braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego 
przepisu technicznego lub rynkowego.

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że projekt 
kodeksu technicznego nie został przyjęty w 
rozsądnym terminie lub że operatorzy 
systemów przesyłowych nie wdrożyli 
danego kodeksu technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany te są wyrazem zmian dokonanych w rozporządzeniu dotyczącym energii elektrycznej i 
gazu.
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Poprawka 115
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Agencja monitoruje współpracę 
regionalną operatorów systemów 
przesyłowych, o której mowa w art. 2h 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i 
art. 2h rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Monitoring regionalny nie należy do zadań Agencji.

Poprawka 116
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach Agencji przedstawiciele 
krajowych organów regulacyjnych tworzą 
komitety współpracy regionalnej 
obejmujące strefy geograficzne określone 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003 (z późniejszymi zmianami) i 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia 1775/2005 (z 
późniejszymi zmianami). Komitety 
współpracy regionalnej przygotowują i 
przyjmują wytyczne regionalne, zgodne z 
wytycznymi strategicznymi Komisji na 
mocy art. 2 rozporządzenia 1228/2003 i 
art. 2 rozporządzenia 1775/2005 i mające 
służyć operatorom systemów przesyłowych 
za wytyczne w ramach działań, o których 
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mowa w art. 2h ust. 1 rozporządzenia 
1228/2003 i w art. 2h ust. 1 
rozporządzenia 1775/2005, jak również w 
praktycznym stosowaniu art. 11 ust. 2 
dyrektywy o energii elektrycznej.
Europejskie Sieci OSP przekazują 
komitetowi współpracy regionalnej do 
zatwierdzenia projekty dokumentów 
technicznych, opracowanych zgodnie z 
procedurami przyjętymi w wytycznych 
regionalnych. 
Przy podejmowaniu decyzji przez komitet 
współpracy regionalnej przedstawiciele 
krajowych organów regulacyjnych 
każdego państwa członkowskiego w 
danym regionie dysponują po jednym 
decydującym głosie, podczas gdy 
przedstawiciele innych krajowych 
organów regulacyjnych mają jedynie głos 
doradczy. Ci ostatni posiadają jednak 
prawo weta, jeżeli przynajmniej połowa z 
nich sprzeciwia się decyzji podjętej przez 
przedstawicieli danego regionu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujęcie w przyszłych ramach legislacyjnych inicjatyw regionalnych, 
podejmowanych obecnie pod egidą ERGEG. Krajowe organy regulacyjne różnych państw 
członkowskich z danego regionu winny mieć do dyspozycji odpowiednie środki, umożliwiające 
im doprecyzowanie – w kontekście regionalnej integracji – strategicznych wytycznych Komisji 
dotyczących zatwierdzania projektów regionalnych opracowanych przez operatorów 
systemów przesyłowych w regionie.

Poprawka 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Koszty ponoszone przez OSP w wyniku 
decyzji podjętych przez Agencję 
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odzyskiwane są za pośrednictwem 
krajowych systemów opłat przesyłowych, o 
ile koszty te nie są spowodowane 
naruszeniem czy niespełnieniem 
obowiązków przydzielonych OSP zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, 
rozporządzeniem (WE) nr 1228/2003 lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty związane z decyzjami Agencji dotyczącymi OSP ponoszą ci ostatni i uwzględnia się je 
w naliczaniu opłat, o ile nie stanowią one naruszenia obowiązków OSP.

Poprawka 118
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Agencja monitoruje proces udzielania 
zezwoleń na budowę nowego potencjału 
transgranicznego i zapewnia 
przyspieszenie tego procesu w granicach 
ściślejszej współpracy regionalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie warunków dla szybkiego i skutecznego procesu udzielania 
zezwoleń na budowę nowego potencjału transgranicznego oraz unikanie spowalniania 
projektów inwestycyjnych.
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Poprawka 119
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Agencja nadzoruje osiągnięcie celu 
uzgodnionego przez Radę Europejską, 
zgodnie z którym do 2020 r. 20% energii 
ma pochodzić z odnawialnych źródeł 
energii, oraz sporządza roczne 
sprawozdanie z postępów w realizacji tego 
celu. Agencja przesyła to sprawozdanie 
Komisji, Radzie oraz właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego.

Or. ro

Uzasadnienie

Agencja będzie musiała stymulować utworzenie konkurencyjnego, skutecznego i sprawnie 
zorganizowanego europejskiego rynku energii elektrycznej. W związku z tym będzie musiała 
nadzorować realizację energetycznych celów Wspólnoty.

Poprawka 120
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Agencja bada i nadzoruje wymogi oraz 
stopień przejrzystości wspólnotowego 
rynku energii elektrycznej.

Or. ro

Uzasadnienie

Agencja będzie musiała stymulować utworzenie konkurencyjnego, skutecznego i sprawnie 
zorganizowanego europejskiego rynku energii elektrycznej. Z związku z tym powinna 
współpracować z Radą ds. Konkurencji oraz nadzorować stopień przejrzystości rynku energii 
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elektrycznej.

Poprawka 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Agencja monitoruje obliczanie przez 
OSP potencjału transgranicznego oraz 
rzeczywiste (zagregowane) wykorzystanie 
potencjału przesyłowych połączeń 
wzajemnych między sieciami, a także 
rozwiązywanie problemów 
niesprawiedliwego, dyskryminującego lub 
nieskutecznego dostępu przez granice 
między poszczególnymi krajami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zapewnienia Agencji faktycznych uprawnień do nadzoru 
handlu transgranicznego.

Poprawka 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Agencja ma prawo i obowiązek 
podejmowania wiążących decyzji we 
wszelkich kwestiach z zakresu dostępu do 
połączonych systemów przesyłowych 
dotyczących co najmniej dwóch państw 
członkowskich i korzystania z nich, jeżeli 
właściwe krajowe organy regulacyjne nie 
osiągnęły wspólnego porozumienia.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zapewnienia Agencji faktycznych uprawnień do nadzoru 
handlu transgranicznego.

Poprawka 123
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Zadania dotyczące krajowych organów 

regulacyjnych
1. Agencja przyjmuje indywidualne 
decyzje w kwestiach technicznych, o ile 
takie decyzje są przewidziane w 
wytycznych określonych zgodnie z 
dyrektywą 2003/54/WE, dyrektywą 
2003/55/WE, rozporządzeniem (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniem (WE) nr 
1775/2005.
2. Agencja może, zgodnie ze swoim 
programem prac lub na wniosek Komisji, 
przyjmować niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się 
dobrymi praktykami.
3. Agencja wspiera współpracę pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
między organami regulacyjnymi na 
szczeblu regionalnym. Agencja 
przedkłada Komisji odpowiednie 
zalecenia, gdy uzna, że konieczne są 
wiążące przepisy dotyczące takiej 
współpracy. 
4. Na wniosek organu regulacyjnego lub 
Komisji Agencja przedkłada opinię w 
sprawie zgodności decyzji podjętej przez 
urząd regulacyjny z wytycznymi, o których 
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jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005. 
5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
Komisję.
6. Gdy organ regulacyjny napotyka w 
określonym przypadku na trudności w 
stosowaniu wytycznych, o których mowa 
w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 
2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 
1775/2005, może zwrócić się do Agencji z 
prośbą o opinię. Agencja przedkłada 
swoją opinię po konsultacji z Komisją, w 
terminie czterech miesięcy. 
7. Agencja decyduje w sprawie 
uregulowań prawnych dotyczących 
infrastruktury łączącej co najmniej dwa 
państwa członkowskie, zgodnie z art. 22d 
ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE i art. 24d 
ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE. 

Or. fr

Poprawka 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja wspiera współpracę pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
między organami regulacyjnymi na 
szczeblu regionalnym. Agencja przedkłada 
Komisji odpowiednie zalecenia, gdy uzna, 
że konieczne są wiążące przepisy 
dotyczące takiej współpracy.

3. Agencja zapewnia współpracę pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
między organami regulacyjnymi na 
szczeblu regionalnym. W tym zakresie
Agencja ustanawia wiążące przepisy 
dotyczące takiej współpracy między 
odnośnymi krajowymi organami 
regulacyjnymi zajmującymi się rynkami 
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regionalnymi. Podczas podejmowania 
decyzji o tych przepisach każdy z 
odnośnych organów dysponuje jednym 
głosem.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec powstaniu „próżni” regulacyjnej po włączeniu rynków krajowych do rynków 
regionalnych, w gestii Agencji leży koordynowanie odnośnych krajowych organów w zakresie 
udzielania wytycznych, ustalania zasad i monitorowania rynków regionalnych.

Poprawka 125
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja wspiera współpracę pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
między organami regulacyjnymi na 
szczeblu regionalnym. Agencja przedkłada 
Komisji odpowiednie zalecenia, gdy uzna, 
że konieczne są wiążące przepisy 
dotyczące takiej współpracy. 

3. Agencja zapewnia współpracę pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi na 
szczeblu europejskim i regionalnym. 
Agencja przedkłada Komisji odpowiednie 
zalecenia, gdy uzna, że konieczne są 
wiążące przepisy dotyczące takiej 
współpracy. 

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie nie gwarantuje, że da się osiągnąć cel ustanowienia Agencji, którym jest – zgodnie 
z art. 1 niniejszego rozporządzenia – powołanie Agencji do „koordynowania działań organów 
regulacyjnych”.
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Poprawka 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub 
Komisji Agencja przedkłada opinię w 
sprawie zgodności decyzji podjętej przez 
urząd regulacyjny z wytycznymi, o których 
jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005. 

4. Na wniosek organu regulacyjnego 
Agencja przedkłada opinię w sprawie 
zgodności decyzji podjętej przez urząd 
regulacyjny z wytycznymi, o których jest 
mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005. 

Or. de

Uzasadnienie

Celem wniosku jest wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji.

Poprawka 127
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
Komisję.

5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
rząd właściwego państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji.
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Poprawka 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
Komisję.

5. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny nie zastosuje się do opinii 
Agencji, o której mowa w ust. 4, w 
terminie czterech miesięcy od daty jej 
otrzymania, Agencja zawiadamia o tym 
Komisję i rząd właściwego państwa 
członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Oprócz Komisji należy także zawiadomić rząd właściwego państwa członkowskiego.

Poprawka 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w 
określonym przypadku na trudności w 
stosowaniu wytycznych, o których mowa 
w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 
2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 
1775/2005, może zwrócić się do Agencji z 
prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją 
opinię po konsultacji z Komisją, w 
terminie czterech miesięcy.

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w 
określonym przypadku na trudności w 
stosowaniu wytycznych, o których mowa 
w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 
2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 
1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 
1775/2005, może zwrócić się do Agencji z 
prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją 
opinię w terminie dwóch miesięcy.

Or. de
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Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji oraz skrócenie terminów.

Poprawka 130
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Agencja monitoruje rozwój sytuacji na 
rynkach gazu i energii elektrycznej, 
zwłaszcza ceny detaliczne gazu i energii 
elektrycznej oraz prawa konsumentów 
wyszczególnione we wnioskach w sprawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE 
i dyrektywę 2003/54/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny zakres odpowiedzialności Agencji jest zbyt wąsko określony. Wraz z utworzeniem 
stałej grupy konsumenckiej Agencja winna prowadzić ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji 
rynkowej mającej wpływ na konsumentów.

Poprawka 131
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Kwestie transgraniczne, o których 
mowa w ust. 7 i które dotyczą 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich w danym regionie, 
przedstawiane są komitetowi 
regionalnemu, a decyzje podejmuje się 
zgodnie z procedurami przyjętymi w art. 6 
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ust. 7 akapit 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby organy regulacyjne, na które nie mają bezpośredniego wpływu decyzje dotyczące 
pojedynczego regionu, nie musiały zagłębiać się w szczegóły takich zagadnień w celu 
rozpoznania przedmiotu głosowania, należałoby ograniczyć możliwość podejmowania decyzji 
do organów rzeczywiście zainteresowanych, przyznając jednocześnie innym państwom 
członkowskim prawo głosu doradczego i prawo weta w celu zagwarantowania spójności na 
szczeblu wspólnotowym.

Poprawka 132
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Agencja monitoruje rozwój sytuacji na 
rynkach gazu i energii elektrycznej, 
zwłaszcza dostęp energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci, poprzez pozytywne 
porównywanie cech szczególnych dla 
każdego kraju w zakresie dostępu oraz 
poprzez ułatwianie innym państwom 
członkowskim korzystania z tej praktyki.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie rzeczywistego i pozytywnego porównywania dostępu 
energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z praktykami krajowymi oraz z cechami szczególnymi 
dla każdego kraju, a także ułatwianie szerzenia tych pozytywnych praktyk również w innych 
państwach członkowskich.
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Poprawka 133
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Inne zadania

1. Agencja może udzielać zwolnień, jak 
przewidziano w art. 7 ust. 4 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
Agencja może również udzielać odstępstw, 
jak przewidziano w art. 22 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy 2003/55/WE, jeżeli 
przedmiotowa infrastruktura znajduje się 
na terytorium co najmniej dwóch państw 
członkowskich. 
2. Agencja proponuje niezależnego 
operatora systemu przesyłowego zgodnie z 
art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE i 
art. 9 ust. 4 dyrektywy 2003/55/WE.

Or. fr

Poprawka 134
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja może udzielać zwolnień, jak 
przewidziano w art. 7 ust. 4 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
Agencja może również udzielać odstępstw, 
jak przewidziano w art. 22 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy 2003/55/WE, jeżeli 
przedmiotowa infrastruktura znajduje się 
na terytorium co najmniej dwóch państw 
członkowskich. 

1. Agencja może udzielać zwolnień, jak 
przewidziano w art. 7 ust. 4 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
Organy regulacyjne zainteresowanych 
państw członkowskich – po 
skonsultowaniu się ze sobą i uzyskaniu 
zgody Komisji – mogą również udzielać 
odstępstw, jak przewidziano w art. 22 
ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/55/WE, jeżeli 
przedmiotowa infrastruktura znajduje się 
na terytorium co najmniej dwóch państw 
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członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie wnioski dotyczące zwolnienia w przypadku nowej infrastruktury gazowej muszą być 
najpierw rozpatrywane przez organy regulacyjne zainteresowanych państw członkowskich w 
celu ułatwienia i usprawnienia powstawania istotnej nowej infrastruktury, a następnie 
przedkładane do zatwierdzenia Komisji, która jest najlepszym gwarantem europejskich 
interesów ze względu na jej podstawowe zadanie jako strażniczki traktatów.

Poprawka 135
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja wspiera realizację wytycznych 
dotyczących transeuropejskich sieci 
energetycznych utworzonych decyzją 
(WE) nr 1364/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 
W szczególności Agencja uwzględnia te 
wytyczne podczas zatwierdzania 
dziesięcioletnich planów inwestycyjnych 
przewidzianych w art. 6 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 136
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy wykonywaniu wyznaczonych 
zadań Agencja zasięga opinii 
zainteresowanych podmiotów rynkowych.
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Or. en

Poprawka 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Termin podejmowania decyzji 

o zwolnieniu
Jeżeli najpóźniej w ciągu trzech miesięcy 
od daty wniosku zainteresowanych stron 
Agencja nie podejmie decyzji w sprawach, 
w których zgodnie z art. 8 niniejszego 
rozporządzenia ma wiążące uprawnienia, 
decyzję podejmuje Komisja Europejska.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku poważnych opóźnień ze strony Agencji w podejmowaniu decyzji o zwolnieniu, w 
celu uniknięcia wewnątrz Agencji paraliżu instytucjonalnego wprowadza się mechanizm 
przekazujący podjęcie ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej.

Poprawka 138
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Monitorowanie i sprawozdawczość 

dotyczące sektora energetyki
1. Agencja monitoruje rozwój sytuacji na 
rynkach gazu i energii elektrycznej, 
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a w szczególności ceny detaliczne gazu 
i energii elektrycznej oraz przestrzeganie 
praw konsumentów określonych 
w dyrektywie 2003/55/WE i dyrektywie 
2003/54/WE.
2. Agencja publikuje roczne sprawozdanie 
na temat rozwoju sytuacji na rynkach 
gazu i energii elektrycznej oraz spraw 
dotyczących konsumentów. 
W sprawozdaniach tych wskazane są 
wszelkie istniejące jeszcze bariery dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu, 
a także potrzeby wrażliwych 
konsumentów.
3. W czasie publikacji rocznego 
sprawozdania Agencja może przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
opinię w sprawie środków, jakie 
należałoby podjąć w celu likwidacji barier 
oraz poprawy sytuacji wrażliwych 
konsumentów, wymienionych w ust. 2.

Or. en

Poprawka 139
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
1. Publikując sprawozdanie roczne, 
Agencja określa potrzeby Unii w zakresie 
magazynowania – zarówno z punktu 
widzenia koniunktury, jak i 
bezpieczeństwa – oraz daje wytyczne 
dotyczące inwestycji produkcyjnych i 
infrastruktury przesyłowej.
2. Agencja koordynuje na szczeblu 
europejskim mechanizmy krajowe 
zarządzania kryzysami energetycznymi.
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3. Agencja zapewnia koordynację 
wymiany między operatorami 
europejskimi a operatorami w krajach 
trzecich.

Or. fr

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 18 sprawozdawcy.

Agencja winna pełnić rolę obserwatora europejskiego rynku energii i europejskiej polityki 
energetycznej.

Koordynacja zarządzania kryzysowego i wymiany z krajami trzecimi to również istotne 
aspekty poprawy funkcjonowania rynków.

Poprawka 140
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Nadzór, egzekwowanie przepisów i kary

1. W porozumieniu z Komisją Agencja 
może nakładać kary finansowe na 
operatorów systemów przesyłowych, 
którzy nie wywiążą się z jej odnośnych 
zobowiązań na mocy art. 7 lub nie 
dostarczą informacji wymaganych przez 
Agencję do pełnienia jej funkcji. 
Stosowane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.
2. Krajowe organy regulacyjne – we 
współpracy z Agencją – odpowiadają za 
weryfikację stopnia, w jakim operatorzy 
systemów przesyłowych przestrzegają 
zobowiązań wynikających z przepisów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
3. Nakładając kary zgodnie z niniejszym 
artykułem, organ publikuje nazwy 
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operatorów systemów przesyłowych oraz 
wysokość kar finansowych i przyczyny ich 
nałożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja winna dysponować skutecznymi mechanizmami egzekucji umożliwiającymi jej 
sprawne pełnienie powierzonych funkcji.

Poprawka 141
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Rada Administracyjna

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.
2. Rada administracyjna powołuje 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego spośród swoich 
członków. Jeżeli przewodniczący nie może 
pełnić swoich obowiązków, zastępuje go 
automatycznie zastępca 
przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami rady 
administracyjnej.
3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w 
obradach. Rada administracyjna zbiera 
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się co najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji 
lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady 
administracyjnej świadczy Agencja.
4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.
5. Każdy członek ma jeden głos. 
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności warunki, na jakich jeden z 
członków może działać w imieniu innego 
członka, jak również, w odpowiednich 
przypadkach, zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

Or. fr

Poprawka 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z trzech
członków. Komisja, Rada i Parlament 
Europejski powołują po jednym członku. 
Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna 
jeden raz.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby rada administracyjna mogła działać sprawnie, powinna składać się z trzech członków: po 
jednym powołanym przez każdą instytucję UE. Pozwoli to uniknąć nadmiernej biurokracji, 
przy jednoczesnym zapewnieniu tym trzem instytucjom UE jednakowego prawa 
podejmowania decyzji.

Poprawka 143
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
czterech członków. Komisja i Rada 
powołują po dwóch członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

Or. en

Uzasadnienie

Cała Agencja jest stosunkowo niewielka (według oceny wpływu Komisji, 40-50 pracowników, 
przy budżecie w wysokości 7 milionów euro). W celu zapewnienia skuteczności oraz 
uniknięcia kosztów i nadmiernej biurokracji należałoby zmniejszyć liczbę członków rady 
administracyjnej do czterech. Ponieważ zadania powierzone radzie administracyjnej są 
zlecane przez organ wykonawczy UE, Rada i Komisja winny powoływać jednakową liczbę 
członków (po dwóch).

Poprawka 144
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
sześciu członków z różnych państw 
członkowskich. Komisja, Rada i 
Parlament Europejski powołują po dwóch
członków. Kadencja trwa pięć lat i jest 
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odnawialna jeden raz za zgodą Komisji, 
Rady i Parlamentu Europejskiego. Przed 
mianowaniem osoby zgłoszone przez radę 
administracyjną jako kandydaci na 
członków mogą zostać wezwane do 
stawienia się przed właściwą komisją 
Parlamentu i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez jej członków.

Or. ro

Uzasadnienie

Rada administracyjna Agencji powinna się składać z takiej liczby członków, jaka pozwoli na 
właściwe wykonywanie jej zadań i funkcji określonych w rozporządzeniu. Sześciu członków 
będzie pracowało skuteczniej niż dwunastu. Sześciu członków powinno pochodzić z różnych 
państw członkowskich z uwagi na zrównoważoną reprezentację państw członkowskich i 
maksymalną przejrzystość. Liczba członków rady powinna być bezpośrednio proporcjonalna 
do liczby pracowników Agencji. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć 
nieuzasadnionego obciążania budżetu Agencji. 

Poprawka 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z pięciu 
członków. Komisja i Rada powołują po 
dwóch członków, a Parlament Europejski 
– jednego. Kadencja trwa pięć lat i jest 
odnawialna jeden raz.

Or. en

Uzasadnienie

Cała Agencja jest stosunkowo niewielka. W celu zapewnienia skuteczności oraz uniknięcia 
kosztów i nadmiernej biurokracji należałoby zmniejszyć liczbę członków rady 
administracyjnej do pięciu.
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Poprawka 146
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków i wszystkie państwa 
członkowskie reprezentowane są przy 
zastosowaniu metody rotacyjnej. Komisja i 
Rada powołują po sześciu członków. 
Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna 
jeden raz.

Or. en

Poprawka 147
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Każdy członek ma 
jednego zastępcę. Komisja powołuje trzech 
członków i ich zastępców, a Rada –
dziewięciu członków i ich zastępców. 
Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna 
jeden raz.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 1. Jeśli okaże się to przydatne pomimo charakteru zadań powierzonych radzie 
administracyjnej, punkt preambuły mógłby przewidywać, że przy powoływaniu członków rady 
administracyjnej Rada winna starać się o zapewnienie wyrównanego udziału państw 
członkowskich, prawdopodobnie wykorzystując w tym celu system rotacyjny.
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Poprawka 148
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
trwa pięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Członkowie rady administracyjnej są 
niezależni od rządów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być w jak największym stopniu niezależna.
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Poprawka 150
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej,
dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. 
Przewodniczący rady organów 
regulacyjnych lub mianowany przezeń 
członek tej rady oraz dyrektor Agencji 
biorą udział w obradach bez prawa głosu. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje podejmowane przez radę administracyjną mają istotny wpływ na radę organów 
regulacyjnych, zatem przewodniczący rady organów regulacyjnych lub mianowany przezeń 
członek tej rady winien uczestniczyć w posiedzeniach rady administracyjnej w charakterze 
obserwatora.
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Poprawka 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
przewodniczący rady organów 
regulacyjnych lub mianowany przezeń 
członek tej rady oraz dyrektor Agencji 
biorą udział w obradach bez prawa głosu.
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje podejmowane przez radę administracyjną mają istotny wpływ na radę organów 
regulacyjnych, zatem przewodniczący rady organów regulacyjnych lub mianowany przezeń 
członek tej rady winien uczestniczyć w posiedzeniach rady administracyjnej w charakterze 
obserwatora.
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Poprawka 152
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor
Agencji bierze udział w obradach. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji 
lub na wniosek co najmniej jednej czwartej
członków. W wyniku jednogłośnej decyzji 
rada administracyjna może zaprosić na 
swoje posiedzenie osoby trzecie w 
charakterze obserwatora. Członkowie rady 
administracyjnej mogą korzystać z pomocy 
doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem 
przepisów regulaminu wewnętrznego. 
Usługi sekretariatu na rzecz rady 
administracyjnej świadczy Agencja.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 153
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
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dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

przewodniczący rady organów 
regulacyjnych lub mianowany przezeń 
członek tej rady oraz dyrektor Agencji 
biorą udział w obradach. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej członków. Rada administracyjna 
może zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

Or. en

Poprawka 154
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Członkowie rady administracyjnej są 
niezależni od rządów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być w jak największym stopniu niezależna. Ponieważ członkowie rady 
administracyjnej powoływani są odpowiednio przez Radę i Komisję, mogą oni otrzymywać 
instrukcje od tych instytucji, jednak nie od poszczególnych państw członkowskich.
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Poprawka 155
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Członkowie rady administracyjnej są 
niezależni od rządów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być w jak największym stopniu niezależna. Ponieważ członkowie rady 
administracyjnej powoływani są odpowiednio przez Radę i Komisję, mogą oni otrzymywać 
instrukcje od tych instytucji, jednak nie od poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich 
głosów obecnych członków.

4. Rada administracyjna podejmuje 
decyzje kwalifikowaną większością 
głosów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ mandat rady administracyjnej czyni ją odpowiedzialną za sprawy administracyjne i 
budżetowe, system głosowania większością kwalifikowaną jest bardziej właściwy w przypadku 
podejmowania odnośnych decyzji niż system głosowania większością dwóch trzecich głosów.
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Poprawka 157
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich 
głosów obecnych członków.

4. Rada administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich 
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie lub statut 
stanowią inaczej.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Członkowie rady administracyjnej są 
niezależni od rządów krajowych 
i regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być w jak największym stopniu niezależna. Ponieważ członkowie rady 
administracyjnej powoływani są odpowiednio przez Radę, Parlament Europejski i Komisję, 
mogą oni otrzymywać instrukcje od tych instytucji, jednak nie od poszczególnych państw 
członkowskich.
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Poprawka 159
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy członek ma jeden głos. 
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności warunki, na jakich jeden z 
członków może działać w imieniu innego 
członka, jak również, w odpowiednich 
przypadkach, zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

5. Każdy członek ma jeden głos. 
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 160
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Członek rady administracyjnej nie 
może być członkiem rady organów 
regulacyjnych.

Or. en
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Poprawka 161
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się do niezależnego działania 
w interesie publicznym. W tym celu 
składają oni deklarację zobowiązań 
i deklarację interesów, wskazując na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
być uważane za podważające ich 
niezależność, albo też na występowanie 
jakichkolwiek bezpośrednich lub 
pośrednich interesów, które mogłyby być 
uważane za podważające ich niezależność. 
Deklaracje te składane są corocznie 
w formie pisemnej i podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 162
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Zadania rady administracyjnej 

1. Rada Administracyjna powołuje
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych. 
2. Rada administracyjna powołuje 
członków rady organów regulacyjnych 
zgodnie z art. 11 ust. 1.
3. Rada administracyjna powołuje 
członków komisji odwoławczej zgodnie z 



AM\716143PL.doc 85/95 PE404.596v01-00

PL

art. 15 ust. 1.
4. Rada administracyjna przyjmuje 
program prac Agencji na nadchodzący 
rok do dnia 30 września każdego roku, po 
skonsultowaniu się z Komisją i po 
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3, po 
czym przesyła go do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji. Program 
prac jest przyjmowany bez naruszenia 
rocznej procedury budżetowej.
5. Rada administracyjna wykonuje swoje 
uprawnienia budżetowe zgodnie z art. od 
18 do 21.
6. Po otrzymaniu zgody Komisji, rada 
administracyjna decyduje o ewentualnym 
przyjęciu zapisów lub darowizn lub dotacji 
z innych źródeł wspólnotowych.
7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.
8. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rada 
administracyjna opracowuje na piśmie 
politykę personalną Agencji zgodnie z art. 
25 ust. 2.
9. Rada administracyjna przyjmuje 
szczególne przepisy dotyczące prawa 
dostępu do dokumentów Agencji, zgodnie 
z art. 27.
10. Rada administracyjna przyjmuje 
roczne sprawozdanie z działalności 
Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, 
oraz przesyła je, najpóźniej do dnia 
15 czerwca, do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to 
powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez radę organów 
regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Agencji w danym roku.
11. Rada administracyjna uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.
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Or. fr

Poprawka 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski winien głosować w sprawie nominacji dyrektora. Mianowanie 
dyrektora nie leży w gestii rady administracyjnej.

Poprawka 164
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
zatwierdzeniu go przez radę organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektor zarządza Agencją oraz przyjmuje jej opinie, zalecenia i decyzje, rada 
organów regulacyjnych powinna pełnić przy mianowaniu jasno określoną rolę. Dotyczy to 
także poprawki do ust. 7. Ponadto poprawka służy wzmocnieniu niezależności rady organów 
regulacyjnych.



AM\716143PL.doc 87/95 PE404.596v01-00

PL

Poprawka 165
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
zatwierdzeniu go przez radę organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektor zarządza Agencją oraz przyjmuje jej opinie, zalecenia i decyzje, rada 
organów regulacyjnych powinna pełnić przy mianowaniu jasno określoną rolę. Dotyczy to 
także poprawki do ust. 7. Ponadto poprawka służy wzmocnieniu niezależności rady organów 
regulacyjnych.

Poprawka 166
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych. 

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, 
w porozumieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie podziału kompetencji.
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Poprawka 167
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
uzgodnieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia 
oraz decyzje Agencji.

Poprawka 168
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
uzgodnieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia 
oraz decyzje Agencji. Ta sama uwaga odnosi się do poprawki wprowadzonej w art. 10 ust. 7.
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Poprawka 169
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
uzgodnieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia 
oraz decyzje Agencji.

Poprawka 170
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów regulacyjnych 
i uzyskaniu jej zgody w myśl art. 12 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 171
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada administracyjna powołuje 
członków rady organów regulacyjnych 
zgodnie z art. 11 ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skład rady organów regulacyjnych jest wyraźnie podany w art. 11 ust. 1. Rada organów 
regulacyjnych składa się z kierowników krajowych organów regulacyjnych, ustanowionych na 
mocy dyrektywy 2003/54 i dyrektywy 2003/55. Nie ma zatem powodu, aby wprowadzać 
oddzielną procedurę powoływania jej składu przez radę administracyjną, gdyż 
skomplikowałoby to cały proces.

Poprawka 172
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada administracyjna powołuje 
członków rady organów regulacyjnych 
zgodnie z art. 11 ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skład rady organów regulacyjnych jest wyraźnie podany w art. 11 ust. 1 (z późniejszymi 
zmianami wprowadzonymi przez Radę Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER)). Rada 
organów regulacyjnych składa się z kierowników krajowych organów regulacyjnych, 
ustanowionych na mocy dyrektywy 2003/54 i dyrektywy 2003/55. Nie ma zatem powodu, aby 
wprowadzać oddzielną procedurę powoływania jej składu przez radę administracyjną, gdyż 
skomplikowałoby to cały proces.
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Poprawka 173
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna przyjmuje 
program prac Agencji na nadchodzący rok 
do dnia 30 września każdego roku, po 
skonsultowaniu się z Komisją i po 
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3, po 
czym przesyła go do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji. Program 
prac jest przyjmowany bez naruszenia 
rocznej procedury budżetowej.

4. Rada administracyjna przyjmuje 
program prac Agencji na nadchodzący rok 
do dnia 30 września każdego roku, po 
skonsultowaniu się z Komisją i po 
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3, po 
czym przesyła go do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji. Program 
prac jest przyjmowany bez naruszenia 
rocznej procedury budżetowej i podawany 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 174
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po otrzymaniu zgody Komisji, rada 
administracyjna decyduje o ewentualnym 
przyjęciu zapisów lub darowizn lub dotacji 
z innych źródeł wspólnotowych.

6. Po otrzymaniu zgody Komisji rada 
administracyjna decyduje o ewentualnym 
przyjęciu zapisów, darowizn lub dotacji z 
innych źródeł wspólnotowych, lub też 
wszelkich dobrowolnych wkładów 
wnoszonych przez państwa członkowskie 
lub organy regulacyjne państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 175
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem 
w porozumieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia 
oraz decyzje Agencji.

Poprawka 176
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem 
w porozumieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia 
oraz decyzje Agencji.
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Poprawka 177
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem 
w porozumieniu z radą organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić konsultacyjną rolę rady organów regulacyjnych w sprawowaniu władzy 
dyscyplinarnej nad dyrektorem, skoro to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, 
zalecenia oraz decyzje Agencji.

Poprawka 178
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektor zarządza Agencją oraz przyjmuje jej opinie, zalecenia i decyzje, rada 
organów regulacyjnych powinna pełnić przy mianowaniu jasno określoną rolę. Dotyczy to 
także poprawki do ust. 1.
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Poprawka 179
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem.

7. Rada administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad dyrektorem po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektor zarządza Agencją oraz przyjmuje jej opinie, zalecenia i decyzje, rada 
organów regulacyjnych powinna pełnić przy mianowaniu jasno określoną rolę. Dotyczy to 
także poprawki do ust. 1.

Poprawka 180
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji, o 
którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz 
przesyła je, najpóźniej do dnia 15 czerwca, 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to 
powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez radę organów 
regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Agencji w danym roku.

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji, o 
którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz 
rozwoju sytuacji na rynkach gazu 
i energii elektrycznej, w tym spraw 
dotyczących konsumentów, w którym 
przedstawia wszystkie istniejące jeszcze 
bariery dla ostatecznego utworzenia 
jednolitego rynku gazu i energii 
elektrycznej. Agencja przesyła 
sprawozdanie, najpóźniej do dnia 
15 czerwca, do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to 
powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez radę organów 
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regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Agencji w danym roku.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz pełnienia bezpośrednich obowiązków administracyjnych i regulacyjnych Agencja 
musi wskazywać najważniejsze zjawiska i bariery występujące na rynkach gazu i energii 
elektrycznej. W niniejszym sprawozdaniu należy właściwie ująć aspekty dotyczące 
konsumentów.

Poprawka 181
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji, o 
którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz 
przesyła je, najpóźniej do dnia 15 czerwca, 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to 
powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez radę organów 
regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Agencji w danym roku.

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji, o 
którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz 
przesyła je, najpóźniej do dnia 15 czerwca, 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to 
powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez radę organów 
regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Agencji w danym roku.

Or. lt

Uzasadnienie

Komitet ten, podobnie jak EKES, posiada uprawnienia doradcze, dlatego ma prawo 
otrzymywać sprawozdania Agencji.
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