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Poprawka 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Doświadczenia zebrane w trakcie 
wdrażania dyrektywy 2003/54/WE 
wskazują korzyści, jakie mogą pojawić się 
wraz z wprowadzeniem rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, 
polegające na zwiększeniu wydajności, 
spadku cen, wyższych standardach obsługi 
i poprawie konkurencyjności. Pozostają 
jednak istotne braki i możliwość 
usprawnienia funkcjonowania rynku.
Potrzebne są konkretne przepisy dla 
zapewnienia jednakowych warunków 
działania w sferze wytwarzania energii 
elektrycznej, zwłaszcza poprzez 
uwzględnienie wszelkich krótko- i 
długofalowych kosztów środowiskowych, 
a także w celu ograniczenia ryzyka 
dominacji rynkowej i zachowań 
grabieżczych, zapewniające 
niedyskryminacyjne taryfy przesyłowe i 
dystrybucyjne poprzez dostęp do sieci na 
podstawie taryf publikowanych przed ich 
wejściem w życie oraz gwarantujące 
ochronę praw małych i słabych odbiorców 
oraz całkowitą jawność informacji 
dotyczących źródeł energii służącej do 
wytwarzania elektryczności poprzez 
podanie informacji dotyczących ich 
wpływu na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie ważnego punktu 2 preambuły z dyrektywy 2003/54/WE. Jeżeli w 
cenie nie uwzględni się kosztów środowiskowych powstających wskutek wytwarzania energii 
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elektrycznej, rynek nie będzie w stanie równowagi. Jako że podejmuje się próby 
uwzględnienia kosztów emisji dwutlenku węgla w ramach systemu handlu uprawnieniami do 
emisji w drodze licytacji certyfikatów, należy wziąć pod uwagę podobne inicjatywy mające na 
celu uwzględnienie w cenie energii innych kosztów środowiskowych. Komisja powinna 
rozpocząć monitorowanie tego rodzaju zakłóceń rynkowych.

Poprawka 15
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie nie można zagwarantować 
żadnemu przedsiębiorstwu we Wspólnocie 
prawa do sprzedawania energii 
elektrycznej w innym państwie 
członkowskim na równych prawach z 
przedsiębiorstwami krajowymi, bez 
dyskryminacji i występowania ze słabszej 
pozycji. W szczególności nie istnieje 
jeszcze niedyskryminacyjny dostęp do 
sieci ani równie skuteczny nadzór 
regulacyjny we wszystkich państwach 
członkowskich.

(3) Obecnie nie można zagwarantować 
żadnemu przedsiębiorstwu we Wspólnocie 
prawa do sprzedawania energii 
elektrycznej w innym państwie 
członkowskim na równych prawach z 
przedsiębiorstwami krajowymi, bez 
dyskryminacji i występowania ze słabszej 
pozycji. W szczególności nie istnieje 
jeszcze niedyskryminacyjny dostęp do 
sieci ani równie skuteczny nadzór 
regulacyjny we wszystkich państwach 
członkowskich i nadal istnieją oddzielne 
rynki.

Or. lt

Poprawka 16
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna”, 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie stworzenia wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz jednakowych 
warunków konkurencji dla wszystkich 

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna”, 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie stworzenia wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz jednakowych 
warunków konkurencji dla wszystkich 
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spółek energetycznych we Wspólnocie. 
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
perspektyw wewnętrznego rynku gazu i 
energii elektrycznej oraz komunikat 
Komisji „Dochodzenie w ramach art. 17 
rozporządzenia 1/2003 w odniesieniu do 
europejskich sektorów gazu i energii 
elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, 
że obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu,
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

spółek energetycznych we Wspólnocie. 
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
perspektyw wewnętrznego rynku gazu i 
energii elektrycznej oraz komunikat 
Komisji „Dochodzenie w ramach art. 17 
rozporządzenia 1/2003 w odniesieniu do 
europejskich sektorów gazu i energii 
elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, 
że obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny, ani też nie uwzględniają 
tworzenia fizycznych połączeń.

Or. lt

Poprawka 17
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W szczególności niezbędna jest 
wzmocniona współpraca i lepsza 
koordynacja między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych 
i handlowych w celu udostępnienia 
skutecznego transgranicznego dostępu do 
sieci przesyłowych i zarządzania nim jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i odpowiedni rozwój 
techniczny systemu przesyłowego we 
Wspólnocie z odpowiednim 
uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
przy promocji energooszczędności oraz 
badań i innowacji, zwłaszcza w zakresie 
zapewnienia propagowania odnawialnych 
źródeł energii i upowszechniania 
technologii niskowęglowej. Operatorzy 
systemów przesyłowych powinni 
eksploatować swoje sieci zgodnie z tymi 

(6) W szczególności niezbędne są 
tworzenie fizycznych połączeń oraz 
wzmocniona współpraca i lepsza 
koordynacja między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych 
i handlowych w celu udostępnienia 
skutecznego transgranicznego dostępu do 
sieci przesyłowych i zarządzania nim jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i odpowiedni rozwój 
techniczny systemu przesyłowego we 
Wspólnocie z odpowiednim 
uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
przy promocji energooszczędności oraz 
badań i innowacji, zwłaszcza w zakresie 
zapewnienia propagowania odnawialnych 
źródeł energii i upowszechniania 
technologii niskowęglowej. Operatorzy 
systemów przesyłowych powinni 
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przepisami technicznymi i handlowymi. eksploatować swoje sieci zgodnie z tymi 
przepisami technicznymi i handlowymi.

Or. lt

Poprawka 18
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszyscy uczestnicy rynku są 
zainteresowani pracami, których 
wykonania oczekuje się od europejskiej 
sieci operatorów systemów przesyłowych. 
Z tego względu proces konsultacji ma 
kluczowe znaczenie, zaś istotną rolę 
powinny odegrać istniejące struktury, 
takie jak Unia ds. Koordynacji Przesyłu 
Energii Elektrycznej (UCTE), które
zostały ustanowione w celu ułatwiania i 
usprawniania procesu konsultacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza Europejski Organ Nadzoru 
Energii Elektrycznej i Gazu. 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 być jedną z zainteresowanych stron. Aby 
zagwarantować skuteczność tego procesu, należy podkreślić, że utworzenie zbyt wielu 
organów konsultacyjnych mogłoby doprowadzić do wielotorowego prowadzenia tych samych 
konsultacji.
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Poprawka 19
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszyscy uczestnicy rynku są 
zainteresowani pracami, których 
wykonania oczekuje się od europejskiej 
sieci operatorów systemów przesyłowych. 
Z tego względu proces konsultacji ma 
kluczowe znaczenie, zaś istotną rolę 
powinny odegrać istniejące struktury, 
takie jak Unia ds. Koordynacji Przesyłu 
Energii Elektrycznej (UCTE), które 
zostały ustanowione w celu ułatwiania i 
usprawniania procesu konsultacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować skuteczność tego procesu, należy uniknąć tworzenia zbyt wielu organów 
konsultacyjnych, co mogłoby doprowadzić do wielotorowego prowadzenia tych samych 
konsultacji. Konsultacje publiczne na szczeblu UE prowadzi obecnie Europejski Organ 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu, a agencja powinna stosować już sprawdzone reguły 
oraz korzystać z doświadczenia w prowadzeniu publicznych konsultacji. Z tego też powodu 
punkt 8 preambuły należy wykreślić.

Poprawka 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszyscy uczestnicy rynku są 
zainteresowani pracami, których 
wykonania oczekuje się od europejskiej 
sieci operatorów systemów przesyłowych. 
Z tego względu proces konsultacji ma 
kluczowe znaczenie, zaś istotną rolę 

skreślony
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powinny odegrać istniejące struktury, 
takie jak Unia ds. Koordynacji Przesyłu 
Energii Elektrycznej (UCTE), które 
zostały ustanowione w celu ułatwiania i 
usprawniania procesu konsultacji.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie publiczne konsultacje na szczeblu UE przeprowadza Europejski Organ Nadzoru 
Energii Elektrycznej i Gazu. 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 być jedną z zainteresowanych stron.

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niezbędny jest równy dostęp do 
informacji dotyczących rzeczywistego 
stanu systemu, aby umożliwić wszystkim 
uczestnikom rynku ocenę ogólnej sytuacji 
w zakresie popytu i podaży oraz 
zidentyfikowanie przyczyn wahań cen 
hurtowych. Obejmuje to dokładniejsze 
informacje dotyczące wytwarzania energii 
elektrycznej, podaży i popytu, 
przepustowości sieci, przepływów i 
utrzymania, bilansowania i zdolności 
rezerwowej.

(10) Niezbędny jest równy dostęp do 
informacji dotyczących rzeczywistego 
stanu i wydajności systemu, aby umożliwić 
wszystkim uczestnikom rynku ocenę 
ogólnej sytuacji w zakresie popytu i 
podaży oraz zidentyfikowanie przyczyn 
wahań cen hurtowych. Obejmuje to 
dokładniejsze informacje dotyczące 
wytwarzania energii elektrycznej, podaży i 
popytu, przepustowości sieci, przepływów 
i utrzymania, bilansowania i zdolności 
rezerwowej.

Or. ro
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Poprawka 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Inwestycje w ważne nowe elementy 
infrastruktury wymagają zdecydowanego 
wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej.

(13) Inwestycje w ważne nowe elementy 
infrastruktury, zwłaszcza takie, które 
umożliwiają przejście do korzystania z 
inteligentnych sieci i wykorzystanie w 
coraz większym stopniu energii 
elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, oraz w instrumenty 
popytowe wymagają zdecydowanego 
wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i coraz 
większego udziału źródeł odnawialnych w 
systemie.

Or. en

Uzasadnienie

Część ta musi być spójna z istniejącą polityką UE w zakresie wspierania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz rozwoju inteligentnych sieci. Zarządzanie popytem w ramach sieci, na 
przykład w celu pokrycia obciążeń szczytowych, wymaga skoordynowanych działań na 
szczeblu UE. Należy je zrównać z zarządzaniem podażą.

Poprawka 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 
stanowi, że mają zostać przyjęte określone 
środki zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

(14) Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 
stanowi, że mają zostać zmienione
określone środki zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
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Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Co się tyczy rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003, należy przyznać Komisji 
uprawnienia w szczególności do 
ustanowienia lub przyjęcia wytycznych 
niezbędnych do zapewnienia minimalnego 
stopnia harmonizacji, wymaganego dla 
osiągnięcia celu niniejszego 
rozporządzenia. Z racji, iż środki te mają 
ogólny zasięg, a ich celem jest zmiana 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
dodanie nowych, innych niż istotne 
elementów do rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003, należy je przyjąć zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(17) Co się tyczy rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003, należy przyznać Komisji 
uprawnienia w szczególności do zmiany
wytycznych niezbędnych do zapewnienia 
minimalnego stopnia harmonizacji, 
wymaganego dla osiągnięcia celu 
niniejszego rozporządzenia. Z racji, iż 
środki te mają ogólny zasięg, a ich celem 
jest zmiana innych niż istotne elementów 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
dodanie nowych, innych niż istotne 
elementów do rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003, należy je zmienić zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zapewnienie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję powinno zostać 
ograniczone wyłącznie do ewentualnych koniecznych dostosowań.
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Poprawka 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu sprzyjanie powstaniu właściwie 
funkcjonującego i przejrzystego 
transgranicznego rynku detalicznego oraz 
właściwie funkcjonującego i przejrzystego
rynku hurtowego. Wprowadza ono 
mechanizmy na rzecz harmonizacji tych 
zasad”.

„Niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu sprzyjanie powstaniu właściwie 
funkcjonującego i przejrzystego rynku 
hurtowego charakteryzującego się 
wysokim bezpieczeństwem dostaw.
Wprowadza ono mechanizmy na rzecz 
harmonizacji tych zasad”.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące harmonizacji detalicznego rynku energii elektrycznej należy wykreślić lub 
umieścić jedynie we wniosku dotyczącym dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM/2007/0528 
wersja ostateczna). Wniosek dotyczący wymiany transgranicznej i dostępu do sieci (COM 
2007-531) powinien się koncentrować na rynkach hurtowych oraz bezpieczeństwie dostaw.

Poprawka 26
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu sprzyjanie powstaniu właściwie 
funkcjonującego i przejrzystego 
transgranicznego rynku detalicznego oraz 
właściwie funkcjonującego i przejrzystego
rynku hurtowego. Wprowadza ono 
mechanizmy na rzecz harmonizacji tych 

„Niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu sprzyjanie powstaniu właściwie 
funkcjonującego i przejrzystego rynku 
hurtowego. Wprowadza ono mechanizmy 
na rzecz harmonizacji tych zasad”.
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zasad”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem transgranicznych rynków detalicznych niekoniecznie jest rozwój sprawnie 
funkcjonujących regionalnych i wspólnotowych rynków hurtowych, a właśnie na tym powinno 
się koncentrować niniejsze rozporządzenie. Należałoby dokonać wszechstronnej oceny 
skutków takiego celu regulacyjnego oraz dokładnej analizy kosztów i korzyści, ponieważ 
prawdopodobne byłoby powstanie wysokich i niepotrzebnych kosztów przewyższających 
korzyści.

Poprawka 27
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują na szczeblu 
Wspólnoty dzięki powołaniu Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską 
elektroenergetyczną siecią przesyłową i jej 
odpowiedniego rozwoju technicznego.

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują na szczeblu 
Wspólnoty dzięki powołaniu Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską 
elektroenergetyczną siecią przesyłową i jej 
odpowiedniego rozwoju technicznego, a 
także w celu wspierania działań na rzecz 
utworzenia wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby być pewnym, że operatorzy sieci przesyłowych będą działać na rzecz ułatwienia 
integracji rynkowej, należy jasno ustalić, że działanie na rzecz integracji rynkowej jest 
zadaniem europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych.
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Poprawka 28
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują na szczeblu 
Wspólnoty dzięki powołaniu Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską 
elektroenergetyczną siecią przesyłową i jej 
odpowiedniego rozwoju technicznego.

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują na szczeblu 
Wspólnoty dzięki powołaniu Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską 
elektroenergetyczną siecią przesyłową i jej 
odpowiedniego rozwoju technicznego, a 
także w celu wspierania działań na rzecz 
utworzenia wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajna współpraca w czasie rzeczywistym między operatorami systemów przesyłowych w 
ramach całej europejskiej sieci jest niezbędna do usunięcia wszelkich barier w handlu 
transgranicznym, włączenia ogromnych ilości energii wiatrowej i skutecznego usuwania 
awarii. Zacieśnienie współpracy operatorów systemów przesyłowych doprowadzi ostatecznie 
do tego, że konsumenci będą mogli kupować energię elektryczną w całej Europie na tych 
samych warunkach.

Poprawka 29
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej przedstawiają Komisji i 

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej przedstawiają Komisji i 
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Agencji projekt statutu, wykaz przyszłych 
członków oraz projekt regulaminu 
wewnętrznego, w tym regulamin 
wewnętrzny dotyczący konsultacji z 
innymi zainteresowanymi stronami
przyszłej Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej.

Agencji projekt statutu, wykaz przyszłych 
członków oraz projekt regulaminu 
wewnętrznego przyszłej Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie konsultacji na szczeblu UE było dotychczas zadaniem Europejskiego Organu 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu. W przyszłości powinna się tym zajmować agencja, która 
ma za zadanie chronić interes publiczny.

Poprawka 30
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej przedstawiają Komisji i 
Agencji projekt statutu, wykaz przyszłych 
członków oraz projekt regulaminu 
wewnętrznego, w tym regulamin 
wewnętrzny dotyczący konsultacji z 
innymi zainteresowanymi stronami
przyszłej Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej.

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej przedstawiają Komisji i 
Agencji projekt statutu, wykaz przyszłych 
członków oraz projekt regulaminu 
wewnętrznego przyszłej Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie konsultacji na szczeblu UE było dotychczas zadaniem Europejskiego Organu 
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Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu. W przyszłości powinna się tym zajmować agencja, która 
ma za zadanie chronić interes publiczny.

Poprawka 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej przedstawiają Komisji i
Agencji projekt statutu, wykaz przyszłych 
członków oraz projekt regulaminu 
wewnętrznego, w tym regulamin 
wewnętrzny dotyczący konsultacji z 
innymi zainteresowanymi stronami
przyszłej Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej.

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej przedstawiają Komisji i 
Agencji projekt statutu, wykaz przyszłych 
członków oraz projekt regulaminu 
wewnętrznego przyszłej Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie konsultacji na szczeblu UE było dotychczas zadaniem Europejskiego Organu 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu. W przyszłości powinna się tym zajmować agencja 
mająca za zadanie chronić interes publiczny.

Poprawka 32
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
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Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

Przesyłowych Energii Elektrycznej 
uzgadnia i przedstawia agencji do 
zatwierdzenia – zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 2d w połączeniu z 
art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr ... 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulujących Rynek Energii –
co następuje:

a) przepisy techniczne i rynkowe w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

a) projekt przepisów technicznych w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

d) roczny program prac; d) roczny program prac w oparciu o 
priorytety określone przez agencję;

e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;
f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące wystarczalności mocy 
wytwórczych.

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące wystarczalności mocy 
wytwórczych.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych i rynkowych, które zostaną 
opracowane w danym roku, a także plan 
dotyczący wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych, które zostaną opracowane w 
danym roku, a także plan dotyczący 
wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
rocznym programie prac:

3. Szczegółowe przepisy techniczne 
obejmują następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
programie prac:

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
obejmują one również kwestię 
interoperacyjności i procedury na 
wypadek zaistnienia sytuacji 
nadzwyczajnych;

b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;

c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady interoperacyjności;
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e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;
f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

c) zasady alokacji zdolności przesyłowych 
i zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; d) zasady przejrzystości;
i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

e) zasady dotyczące bilansowania i 
rozliczania rezerw energii elektrycznej;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

f) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

g) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych i rynkowych, jak również 
uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).
5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata, po zatwierdzeniu przez agencję,
publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz uwzględnia 
regionalne i europejskie aspekty 
planowania sieci. Plan inwestycyjny 
wskazuje luki inwestycyjne, zwłaszcza w 
zakresie transgranicznych zdolności 
przesyłowych.

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej doradza Komisji w 
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sprawie przyjęcia wytycznych określonych 
w art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu rzeczywiście konkurencyjnego rynku 
unijnego, gdyż dałoby operatorom systemu przesyłowego możliwość samoregulacji. Zakres i 
stopień szczegółowości zaproponowanych przepisów technicznych, tzw. „wytyczne 
strategiczne”, powinna określić ex ante Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, po czym należy rozpocząć procedurę komitologii, której wynikiem byłyby wiążące 
„strategiczne wytyczne” – w przyszłości podstawa działalności Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych. Operatorzy systemów przesyłowych są zainteresowani 
sposobem funkcjonowania zasad rynkowych i dlatego nie powinni przygotowywać przepisów 
rynkowych.

Poprawka 33
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje i przedstawia do zatwierdzenia 
Agencji zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 2 lit. e) niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr     
ustanawiającego Agencję ds. współpracy 
organów regulacyjnych w dziedzinie 
energii:

a) przepisy techniczne i rynkowe w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

a) projekt przepisów technicznych i 
rynkowych w dziedzinach, o których 
mowa w ust. 3;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
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wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

d) roczny program prac; d) roczny program prac;
e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;
f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące wystarczalności mocy 
wytwórczych.

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące wystarczalności mocy 
wytwórczych.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych i rynkowych, które zostaną 
opracowane w danym roku, a także plan 
dotyczący wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych, które zostaną opracowane w 
danym roku, a także plan dotyczący
wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
rocznym programie prac:

3. Szczegółowe przepisy techniczne 
obejmują następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
programie prac:

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;
c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady interoperacyjności; d) zasady interoperacyjności;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; g) zasady przejrzystości;

i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;
j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;
k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

h) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
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monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych i rynkowych, jak również 
uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).

monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych i rynkowych, jak również 
uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje po zatwierdzeniu przez 
Agencję ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych, ocenę odporności 
systemu na awarie, szacunkowe koszty 
oraz analizę kosztów i korzyści. Plan 
inwestycyjny uwzględnia również krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytycznedla 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej doradza Komisji w 
sprawie przyjęcia wytycznych określonych 
w art. 8.

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej doradza Komisji w 
sprawie przyjęcia wytycznych określonych 
w art. 8.

Or. it

Uzasadnienie

ENTSO jest organem technicznym, który nie może regulować rynku w sposób, w jaki powinny 
to robić krajowe organy regulacyjne. W szczególności ENTSO nie posiada kompetencji do 
ustalania przepisów rynkowych, nie jest również do przyjęcia np. fakt, że przepisy byłyby 
ustalane jedynie na szczeblu europejskim bez uwzględniania cech charakterystycznych 
poszczególnych rynków krajowych.

Poza tym planom inwestycyjnym powinna towarzyszyć analiza kosztów i korzyści.
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Poprawka 34
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
uzgadnia i przedstawia agencji do 
zatwierdzenia – zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 2e w połączeniu z 
art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr ... 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki – co 
następuje:

a) przepisy techniczne i rynkowe w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

a) projekt przepisów technicznych w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

d) roczny program prac; d) roczny program prac w oparciu o 
priorytety określone przez agencję;

e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące wystarczalności mocy 
wytwórczych.

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące wystarczalności mocy 
wytwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy techniczne należy określić ex ante. Agencja powinna formalnie 
doradzać Komisji na początku procesu regulacyjnego, opracowując strategiczne wytyczne, na 
podstawie których Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych mogłaby
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. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych przygotowałaby projekt przepisów technicznych w oparciu o wiążące wytyczne 
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strategiczne.

Poprawka 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
proponuje i przedstawia agencji do 
zatwierdzenia – zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 2e w połączeniu z 
art. 6 ust. 3b rozporządzenia (WE) nr ... 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki – co 
następuje:

Or. en

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych powinna zaproponować agencji do zatwierdzenia zwłaszcza przepisy 
techniczne, dziesięcioletni plan inwestycyjny i program prac.

Poprawka 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – pierwsze zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje w porozumieniu z uczestnikami 
rynku i użytkownikami sieci:
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Or. de

Uzasadnienie

Sieć operatorów systemów przesyłowych powinna w jak największym zakresie włączyć 
uczestników rynku i użytkowników systemów w swoją pracę.

Poprawka 37
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – pierwsze zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

1. Aby osiągnąć cele wymienione w 
art. 2a, Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przyjmuje:

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprecyzować zakres stosowania kodeksów, należy ustalić, że przyjmuje się je w celu 
wspierania integracji rynkowej.

Poprawka 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy techniczne i rynkowe w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

a) projekt przepisów technicznych w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

Or. en
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Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych powinna jedynie zaproponować projekt 
przepisów technicznych, które muszą zostać formalnie zatwierdzone przez agencję po 
przeprowadzeniu szerokich konsultacji.

Poprawka 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
włącznie z przepisami dotyczącymi 
przejścia do sieci inteligentnej, integracją 
dużych projektów w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych, prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych oraz 
zarządzania popytem – co dwa lata;

Or. en

Uzasadnienie

Duże projekty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jak np. energia wiatrowa na północy 
i skoncentrowana energia słoneczna na południu, stanowią w połączeniu z technologią 
inteligentnych sieci ważny krok naprzód, który należy odpowiednio uwzględnić w 
dziesięcioletnim planie inwestycyjnym. Punktem wyjścia dla tego planu nie powinna być
jednak perspektywa podaży, powinien on natomiast zawierać środki inwestycyjne mające na 
celu zwiększenie wydajności gospodarki pod względem zużycia energii elektrycznej.

Poprawka 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
dwa lata;

(c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co 
trzy lata;

Or. de

Uzasadnienie

Przedkładanie planów inwestycyjnych co trzy lata jest wystarczające.

Poprawka 41
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki gwarantujące koordynację 
funkcjonowania sieci w czasie 
rzeczywistym w warunkach normalnych i 
w sytuacji nadzwyczajnej;

Or. en

Uzasadnienie

Wydajna współpraca w czasie rzeczywistym między operatorami sieci przesyłowych w 
ramach całej europejskiej sieci jest niezbędna do usunięcia wszelkich barier w handlu 
transgranicznym, włączenia ogromnych ilości energii wiatrowej i skutecznego usuwania 
awarii.
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Poprawka 42
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wytyczne w sprawie koordynacji 
współpracy technicznej między 
wspólnotowymi operatorami systemów 
przesyłowych i operatorami systemów 
przesyłowych krajów trzecich;

Or. lt

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nie przewiduje się, kto sporządzi wytyczne dla współpracy z krajami 
trzecimi.

Poprawka 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w ciągu pierwszego roku, a następnie 
co trzy lata zestawienie dotyczące czasu 
trwania procedur wydawania zezwoleń w 
zakresie sieci, przepisów krajowych lub 
różnych krajowych sformułowań 
przepisów, które opóźniają, podrażają lub 
utrudniają rozszerzenie transgranicznej 
sieci przesyłowej.

Or. de
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Uzasadnienie

Uzupełnienie o punkt fa) służy uwzględnieniu kwestii trudności przy rozbudowie 
transgranicznej sieci przesyłowej na skutek różnych krajowych przepisów dotyczących 
procedury wydawania zezwoleń. W celu opracowania koniecznych rozwiązań lub 
upowszechnienia sprawdzonych sposobów na uzyskanie poprawy niezbędne jest 
monitorowanie bieżącej sytuacji.

Poprawka 44
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych i rynkowych, które zostaną 
opracowane w danym roku, a także plan 
dotyczący wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych i rynkowych, które zostaną 
opracowane w danym roku, a także plan 
dotyczący wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram. W ciągu trzech miesięcy po 
otrzymaniu projektu rocznego programu 
prac Komisja podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia rocznego programu 
prac. Trzymiesięczny okres liczony jest od 
dnia otrzymania projektu rocznego 
programu prac.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania postępów w integracji rynkowej Komisja powinna mieć możliwość 
wpływania na priorytety określane przez Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych w związku z ich pracami nad kodeksami i inną działalnością. Jeżeli program 
prac nie zostanie zatwierdzony, Komisja może przyjąć wytyczne zgodnie z art. 2e ust. 3.
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Poprawka 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych i rynkowych, które zostaną 
opracowane w danym roku, a także plan 
dotyczący wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych, które zostaną opracowane w 
danym roku, a także plan dotyczący 
wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych powinna jedynie zaproponować projekt 
przepisów technicznych, które muszą zostać formalnie zatwierdzone przez agencję po 
przeprowadzeniu szerokich konsultacji.

Poprawka 46
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w
rocznym programie prac:

3. Szczegółowe przepisy techniczne 
obejmują następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
programie prac:

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
obejmują one również kwestię 
interoperacyjności i procedury na 
wypadek zaistnienia sytuacji 
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nadzwyczajnych;
b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;

c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady interoperacyjności;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;
f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

c) zasady alokacji zdolności przesyłowych 
i zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; d) zasady przejrzystości;
i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

e) zasady dotyczące bilansowania i 
rozliczania rezerw energii elektrycznej;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

f) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

g) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy systemów przesyłowych nie powinni przygotowywać przepisów rynkowych i 
opracowywać zasad handlu. Operatorzy systemów przesyłowych nie posiadają kompetencji 
do wydawania przepisów rynkowych, ponieważ są oni podmiotami rynkowymi, a kodeksy 
mają skutki handlowe. Proponuje się połączenie liter a), d) i e), ponieważ dotyczą one tych 
samych kwestii, mianowicie bezpiecznego funkcjonowania sieci i planowania. Zasady 
dotyczące wymiany danych (lit. c) należy wykreślić, ponieważ większość pozostałych 
przepisów wymaga już określonej wymiany danych. Wymiana danych oznacza tu dane poufne 
potrzebne do funkcjonowania sieci.

Poprawka 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
rocznym programie prac:

3. Szczegółowy projekt przepisów 
technicznych obejmuje następujące 
dziedziny zgodnie z priorytetami 
określonymi w rocznym programie prac:

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia;

c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) wymiana danych;
d) zasady interoperacyjności; d) zasady interoperacyjności;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych 
i zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi;

f) transgraniczna alokacja zdolności 
przesyłowych;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; g) zasady przejrzystości;

i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;
j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

h) zasady dotyczące rozliczeń 
międzyoperatorskich;

k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

i) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych powinna jedynie zaproponować projekt 
przepisów technicznych, które muszą zostać formalnie zatwierdzone przez agencję po 
przeprowadzeniu szerokich konsultacji.
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Poprawka 48
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
rocznym programie prac:

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe dotyczące sieci obejmują 
następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
programie prac:

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; 

b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;
c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;

d) zasady interoperacyjności; d) zasady interoperacyjności;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; g) zasady przejrzystości w odniesieniu do 

sieci;
i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

h) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

i) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

j) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest ograniczenie uprawnień Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej do kwestii dotyczących sieci. Szczególnie niewłaściwe jest 
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przyjmowanie zasad handlu hurtowego i wymogów w zakresie przejrzystości w tej dziedzinie.

Poprawka 49
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
rocznym programie prac:

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe dotyczące sieci obejmują 
następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
programie prac:

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;

b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;
c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;

d) zasady interoperacyjności; d) zasady interoperacyjności;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; g) zasady przejrzystości w odniesieniu do 

sieci;
i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

h) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

i) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

j) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

Or. de
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Uzasadnienie

Konieczne jest ograniczenie uprawnień Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej do kwestii dotyczących sieci. Szczególnie niewłaściwe jest 
przyjmowanie zasad handlu hurtowego i wymogów w zakresie przejrzystości w tej dziedzinie.

Poprawka 50
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady handlu; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej 
należy ograniczyć do spraw związanych z siecią. Wobec tego należy wykreślić art. 2c ust. 3 
lit. g), ponieważ zasady dotyczące handlu nie mają nic wspólnego ze sprawami związanymi z 
siecią.

Poprawka 51
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych i rynkowych, jak również 
uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Monitorowania wymienionych powyżej kodeksów i przepisów nie można powierzyć samym 
operatorom systemów przesyłowych, lecz powinno ono być zadaniem realizowanym przez 
agencję.

Poprawka 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych i rynkowych, jak również 
uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowania wymienionych powyżej kodeksów i przepisów nie można powierzyć samym 
operatorom systemów przesyłowych, lecz powinno ono być zadaniem realizowanym przez 
agencję.

Poprawka 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej
monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych i rynkowych, jak również 
uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).

4. Agencja monitoruje wdrażanie 
przepisów technicznych przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być odpowiedzialna za monitorowanie wdrażania przepisów.

Poprawka 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne. Plan inwestycyjny 
wskazuje luki inwestycyjne, zwłaszcza w 
zakresie transgranicznych zdolności 
przesyłowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące transeuropejskiej sieci energetycznej nie miały stanowić instrumentu o 
prawnie wiążącym charakterze.

Poprawka 55
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata, po zatwierdzeniu przez agencję,
publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz uwzględnia 
regionalne i europejskie aspekty 
planowania sieci. Plan inwestycyjny 
wskazuje luki inwestycyjne, zwłaszcza w 
zakresie transgranicznych zdolności 
przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzenie ogólniejszego odniesienia do aspektów regionalnych i 
europejskich zamiast odniesienia do wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci 
energetycznych zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1364/2006/WE.
Odniesienie do wytycznych w ich obecnej formie, zważywszy na ich treść i cel, jest w tym 
miejscu bez znaczenia. Ponadto dziesięcioletni plan sieciowy w przyszłości zastąpi te 
wytyczne.
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Poprawka 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa
lata, po zatwierdzeniu przez agencję,
publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci z uwzględnieniem 
dużych projektów w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz przejście na 
system sieci inteligentnej, rozwój 
scenariusza, sprawozdanie w sprawie 
wystarczalności mocy wytwórczych z 
punktu widzenia popytu oraz ocenę 
odporności systemu na awarie. Plan 
inwestycyjny powstaje zwłaszcza w 
oparciu o krajowe plany inwestycyjne oraz 
wytyczne dla transeuropejskich sieci 
energetycznych zgodnie z decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1364/2006/WE. Plan inwestycyjny 
wskazuje luki inwestycyjne, zwłaszcza w 
zakresie transgranicznych zdolności 
przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Duże projekty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jak np. energia wiatrowa na północy 
i skoncentrowana energia słoneczna na południu, stanowią w połączeniu z technologią 
inteligentnych sieci ważny krok naprzód, który należy odpowiednio uwzględnić w 
dziesięcioletnim planie inwestycyjnym. Punktem wyjścia dla tego planu nie powinna być 
jednak perspektywa podaży, powinien on natomiast zawierać środki inwestycyjne mające na 
celu zwiększenie wydajności gospodarki pod względem zużycia energii.
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Poprawka 57
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych zatwierdzony 
przez Agencję. Ten plan inwestycyjny 
obejmuje modelowanie zintegrowanej 
sieci, rozwój scenariusza, sprawozdanie w 
sprawie wystarczalności mocy 
wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Roczny program prac Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej powinien zostać zatwierdzony przez Agencję. Powinien on powstać w oparciu o 
priorytety określone przez Agencję na podstawie dyskusji z siecią operatorów i konsultacji z 
innymi uczestnikami rynku. Procedura ta powinna mieć też zastosowanie do innych 
dokumentów wymienionych w ust. 1, które wymagają zatwierdzenia.
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Poprawka 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co trzy
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych. Do planu 
inwestycyjnego należy dołączyć w formie 
załącznika zestawienie przeszkód w rozwoju 
transgranicznej sieci przesyłowej, które 
wynikają z różnych procedur wydawania 
zezwoleń lub różnych praktyk przy 
wydawaniu zezwoleń.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg aktualizowania planu inwestycyjnego co trzy lata ma służyć zapewnieniu niezbędnych 
informacji bez tworzenia zbędnej biurokracji. Ponadto należy uwzględnić kwestię trudności 
przy rozbudowie transgranicznej sieci przesyłowej na skutek różnych krajowych przepisów w 
zakresie procedury wydawania zezwoleń. W celu opracowania koniecznych rozwiązań lub 
upowszechnienia sprawdzonych sposobów na uzyskanie poprawy niezbędne jest 
monitorowanie bieżącej sytuacji.
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Poprawka 59
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych, oraz obejmuje 
inwestycje w połączenia wzajemne i inną 
infrastrukturę niezbędną do sprawnego 
prowadzenia handlu, skutecznej 
konkurencji i bezpieczeństwa dostaw.
Operatorzy systemów przesyłowych w 
rozsądnym zakresie podejmują wszelkie 
niezbędne kroki w celu wypełnienia 
postanowień opublikowanego planu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba jednoznacznego zobowiązania operatorów systemów przesyłowych 
do budowy infrastruktury, którą w planie inwestycyjnym określa się jako niezbędną do 
umożliwienia sprawnego prowadzenia handlu oraz zagwarantowania skutecznej konkurencji i 
bezpieczeństwa dostaw. Krajowy organ regulacyjny jest wyraźnie zobowiązany na mocy art. 
22b do zadbania o to, aby operatorzy sieciowi mieli odpowiednią motywację do zwiększania 
wydajności i działania na rzecz integracji rynkowej.



AM\717090PL.doc 41/120 PE404.668v01-00

PL

Poprawka 60
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych, oraz obejmuje 
inwestycje w połączenia wzajemne i inną 
infrastrukturę niezbędną do sprawnego 
prowadzenia handlu, skutecznej 
konkurencji i bezpieczeństwa dostaw.

Operatorzy systemów przesyłowych w 
rozsądnym zakresie podejmują wszelkie 
niezbędne kroki w celu wypełnienia 
postanowień opublikowanego planu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba jednoznacznego zobowiązania operatorów systemów przesyłowych 
do budowy infrastruktury, którą w planie inwestycyjnym określa się jako niezbędną do 
umożliwienia sprawnego prowadzenia handlu oraz zagwarantowania skutecznej konkurencji i 
bezpieczeństwa dostaw. Krajowy organ regulacyjny jest wyraźnie zobowiązany na mocy art. 
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22b do zadbania o to, aby operatorzy sieciowi mieli odpowiednią motywację do zwiększania 
wydajności i działania na rzecz integracji rynkowej.

Poprawka 61
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne, z którymi nie może 
być sprzeczny, oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1364/2006/WE.
Plan inwestycyjny wskazuje luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Plan ten musi być zgodny z krajowymi planami inwestycyjnymi, gdyż w przeciwnym razie jego 
wartość byłaby nader wątpliwa.
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Poprawka 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej doradza Komisji w 
sprawie przyjęcia wytycznych określonych 
w art. 8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie ma na celu dostosowanie tekstu do nowej procedury, w której agencja opracowuje 
i po szerokich konsultacjach przyjmuje wytyczne. Te ostatnie będą służyły dalszemu 
rozwijaniu przepisów technicznych i rynkowych.

Poprawka 63
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje realizację zadań 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
wymienionych w art. 2c ust. 1.

1. Agencja monitoruje realizację zadań 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
wymienionych w art. 2c ust. 1.

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji projekt przepisów 
technicznych i rynkowych, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac, w tym 
informacje o procesie konsultacji.

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji do zatwierdzenia 
projekt przepisów technicznych, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac.
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Agencja może przedstawić Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej opinię w ciągu 
3 miesięcy.

Agencja zatwierdza dokumenty, o których 
mowa w art. 2c ust. 1, w formie 
przygotowanej przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego planu prac lub projekt
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i efektywnego działania 
rynku.

Agencja monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego i rocznego planu prac 
oraz zamieszcza wyniki działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym. 
Jeżeli operatorzy systemów przesyłowych 
nie przestrzegają przepisów technicznych, 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
rocznego programu prac Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej, agencja zawiadamia 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy potrzebują jasnych i stabilnych ram regulacyjnych. Z tego względu agencja musi 
zatwierdzać projekt zasad i przepisów technicznych, dziesięcioletni plan inwestycyjny i roczny 
program prac oraz należy je opracowywać niezależnie od wpływów komercyjnych. To organy 
regulacyjne, np. Aencja, a nie sami operatorzy systemów przesyłowych, powinny 
monitorować wdrażanie ww. zasad i przepisów.

Poprawka 64
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji projekt przepisów 
technicznych i rynkowych, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac, w tym 
informacje o procesie konsultacji.

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji do zatwierdzenia 
projekt przepisów technicznych, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac.
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Agencja może przedstawić Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej opinię w ciągu 
3 miesięcy.
Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego planu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i efektywnego działania 
rynku.

Agencja zatwierdza dokumenty, o których 
mowa w art. 2c ust. 1, w formie 
przygotowanej przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

To organy regulacyjne, np. Aencja, a nie sami operatorzy systemów przesyłowych, powinny 
monitorować wdrażanie ww. zasad i przepisów, jak podkreślono już w poprawce skreślającej 
art. 2c ust. 4.

Poprawka 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji projekt przepisów 
technicznych i rynkowych, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac, w tym 
informacje o procesie konsultacji.

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji do zatwierdzenia 
projekt przepisów technicznych, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac.

Agencja może przedstawić Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
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Energii Elektrycznej opinię w ciągu 
3 miesięcy.
Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego planu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i efektywnego działania 
rynku.

Agencja zatwierdza dokumenty, o których 
mowa w art. 2c ust. 1, w formie 
przygotowane przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna zatwierdzać zasady i przepisy techniczne. Inwestorzy potrzebują jasnych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych. Z tego względu Aencja musi zatwierdzać projekt 
przepisów technicznych, dziesięcioletni plan inwestycyjny i roczny program prac oraz 
dokonywać ich przeglądu, a ponadto należy je opracowywać niezależnie od wpływów 
komercyjnych i politycznych.

Poprawka 66
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d – ustęp 2 akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego planu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i efektywnego działania rynku.

Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego planu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, w 
szczególności w odniesieniu do dostawców 
na rynku krajowym, skutecznej 
konkurencji i efektywnego działania rynku.

Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej na 
żądanie Komisji dokonuje zmiany 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Koniecznie trzeba zagwarantować, że krytyczne potrzeby inwestycyjne zostaną 
zidentyfikowane, uzgodnione i zaspokojone odpowiednio szybko. Z tego powodu 
zaproponowano, że Komisja powinna mieć możliwość nałożenia obowiązku dokonania zmian 
w dziesięcioletnim planie inwestycyjnym.

Ponadto podkreśla się znaczenie, jakie ma zagwarantowanie niedyskryminacji między 
dostawcami (użytkownikami systemu) w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 67
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja monitoruje wdrażanie 
przepisów technicznych, 10-letniego planu 
inwestycji i rocznego planu prac oraz 
zamieszcza wyniki działań monitorujących 
w sprawozdaniu rocznym. Jeżeli 
operatorzy systemów przesyłowych nie 
przestrzegają przepisów technicznych, 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
rocznego programu prac Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej, Agencja 
zawiadamia Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 2d dodaje się nowy ust. 2a. Jeżeli Agencja w trakcie monitoringu stwierdzi, że 
operatorzy systemów przesyłowych lub ESOSP nie przestrzegają przepisów technicznych, 10-
letniego planu inwestycji lub rocznego programu prac, należy zawiadomić o tym Komisję, 
która może wówczas wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia. Alternatywnie można 
rozważyć przyznanie krajowym organom regulacyjnym prawa nałożenia skutecznych i 
odstraszających sankcji.
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Poprawka 68
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja monitoruje wdrażanie 10-
letniego planu inwestycji, rocznego planu 
prac i przepisów technicznych i 
rynkowych oraz zamieszcza wyniki 
działań monitorujących w sprawozdaniu 
rocznym. Jeżeli operatorzy systemów 
przesyłowych nie przestrzegają 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego, 
rocznego programu prac oraz przepisów 
technicznych i rynkowych Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej, Agencja 
zawiadamia Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

To organy regulacyjne, np. Agencja, a nie sami operatorzy systemów przesyłowych, powinny 
monitorować wdrażanie 10-letniego planu inwestycji, rocznego programu prac lub przepisów 
technicznych i rynkowych. Jeżeli agencja w trakcie monitoringu stwierdzi, że operatorzy 
systemów przesyłowych lub ESOSP nie przestrzegają ww. przepisów i zasad technicznych, 
należy zawiadomić o tym Komisję, która może wówczas wszcząć postępowanie w sprawie 
uchybienia.

Poprawka 69
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja monitoruje wdrażanie 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac przez operatorów 
systemów przesyłowych i uwzględnia 
wyniki swoich działań monitorujących w 
sprawozdaniu rocznym. W przypadku 
nieprzestrzegania przepisów technicznych, 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
rocznego programu prac przez operatorów 
systemów przesyłowych Agencja 
informuje o tym fakcie Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Kontrola wdrażania wyżej wymienionych przepisów i zasad powinna być zadaniem organów 
regulacyjnych, tj. Agencji, a nie być przeprowadzana przez samych operatorów systemów 
przesyłowych.

Poprawka 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 d a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2da
Sporządzanie wytycznych

1. W okresie nie dłuższym niż sześć 
miesięcy Agencja sporządza projekt 
wytycznych określających podstawowe, 
jasne i obiektywne uregulowania 
dotyczące harmonizacji zasad 
technicznych i rynkowych.
2. Sporządzając projekt wytycznych, 
Agencja prowadzi – w sposób otwarty i 
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przejrzysty – szerokie konsultacje oraz 
informuje wszystkie zainteresowane 
strony. 
3. Agencja dopracowuje i przyjmuje 
projekt wytycznych na podstawie 
konsultacji. Agencja udostępnia 
publicznie wszystkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w końcowym projekcie 
wytycznych, lub uzasadnia ich odrzucenie.
4. Z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Komisji 
Agencja może wszcząć tę samą procedurę 
w celu zaktualizowania wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne należy sporządzać i przyjmować po przeprowadzeniu przez Agencję szerokich 
konsultacji, tak żeby ustanowić kluczowe uregulowania dotyczące harmonizacji zasad. 
Wydanie odpowiednich przepisów będzie możliwe tylko wówczas, gdy zostaną przyjęte 
należyte wytyczne. Możliwość zainicjowania przeglądu tych wytycznych wzmacnia rolę 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych i rynkowych

Sporządzanie przepisów technicznych i 
rynkowych

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
może zwrócić się do Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w odpowiednim 
terminie o przygotowanie przepisów w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
jeżeli uzna, że przepisy te są niezbędne dla 

1. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z 
postanowieniami art. 2da ENTSO 
sporządza w ciągu sześciu miesięcy 
projekt przepisów technicznych określony 
w art. 2c ust. 3, w pełni przestrzegając 
zasad ustalonych w wytycznych.
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efektywnego funkcjonowania rynku.
2. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że:

2. Przygotowując projekt przepisów 
ENTSO uwzględnia ekspertyzy techniczne 
przedstawione przez uczestników rynku i 
udziela im informacji. 

a) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

3. ENTSO przedkłada projekt przepisów 
Agencji.

b) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;

4. Agencja przeprowadza szerokie, otwarte 
i przejrzyste konsultacje w sprawie 
projektu przepisów.

c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.

5. Agencja dopracowuje i przyjmuje 
projekt przepisów na podstawie 
konsultacji. Agencja udostępnia 
publicznie wszystkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w końcowym projekcie 
przepisów, lub uzasadnia ich odrzucenie.

3. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy lub na zalecenie Agencji, 
wytyczne w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że:

6. Z inicjatywy Agencji lub na wniosek 
ENTSO można dokonać przeglądu 
istniejących przepisów w procedurze z 
ust. 2 powyżej.

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;

7. Agencja dopracowuje i przyjmuje 
projekt przepisów na podstawie 
konsultacji. Agencja udostępnia 
publicznie wszystkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w końcowym projekcie 
przepisów, lub uzasadnia ich odrzucenie.

b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

8. Z inicjatywy Agencji lub na wniosek 
ENTSO można dokonać przeglądu 
istniejących przepisów w procedurze z 
ust. 2 powyżej.

c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
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Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.
4. Ustęp 3 nie stanowi uszczerbku dla 
prawa Komisji do przyjmowania i zmiany 
wytycznych zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

ENTSO powinna opracowywać przepisy techniczne, w pełni przestrzegając przyjętych 
wytycznych. Po szerokich konsultacjach Agencja dopracuje i przyjmie te przepisy.

Poprawka 72
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
może zwrócić się do Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w odpowiednim 
terminie o przygotowanie przepisów w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
jeżeli uzna, że przepisy te są niezbędne dla 
efektywnego funkcjonowania rynku.

1. Po skonsultowaniu się z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 
... rozporządzenia (WE) ... 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, Agencja 
przygotowuje wytyczne strategiczne dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 i 
5, w oparciu o które to wytyczne 
sporządzane będą szczegółowe przepisy 
techniczne oraz 10-letni plan inwestycji, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych. Po ich 
przygotowaniu Agencja przekazuje projekt 
wytycznych strategicznych Komisji, która 
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może przyjąć te wytyczne zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, wymienioną w art. 13 ust. 2.
1a. Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przygotowuje w odpowiednim 
terminie projekt przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 oraz 10-
letni plan inwestycji, włącznie z prognozą 
dotyczącą wystarczalności mocy 
wytwórczych ujętą w art. 2c ust. 5, w 
oparciu o wytyczne strategiczne przyjęte 
przez Komisję na mocy ust. 1. Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej przedkłada Agencji 
do zatwierdzenia projekt przepisów 
technicznych oraz projekt 10-letniego 
planu inwestycji. 
1b. Agencja przyjmuje projekt przepisów 
technicznych oraz projekt 10-letniego 
planu inwestycji zgodnie z art. X i art. Y 
rozporządzenia ... ustanawiającego 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki. Przed przyjęciem 
przepisów oraz 10-letniego planu 
inwestycji Agencja zapewnia zgodność 
szczegółowych przepisów technicznych i 
projektu 10-letniego planu inwestycyjnego 
ze strategicznymi wytycznymi oraz z tym, 
że zapewnią one skuteczną konkurencją i 
sprawne funkcjonowanie rynku.

2. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że:

2. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że:

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

a) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;
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c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.

b) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego 
przygotowanego przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3. i 
zatwierdzonego przez Agencję zgodnie z 
ust. 1b.

3. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy lub na zalecenie Agencji, 
wytyczne w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że:
a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;
c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.
4. Ustęp 3 nie stanowi uszczerbku dla 
prawa Komisji do przyjmowania i zmiany 
wytycznych zgodnie z art. 8. 

2a. Na zalecenie Agencji Komisja może 
zatwierdzać wytyczne w sprawie przepisów 
rynkowych.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
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rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.
2b. Ustęp 2a nie narusza prawa Komisji 
do przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję podejście mogłoby zaszkodzić tworzeniu prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE, umożliwiając OSP samoregulowanie. Niniejsza poprawka 
proponuje inne podejście: zakres i zasięg proponowanych przepisów technicznych, tzw. 
„wytyczne strategiczne”, powinny być określone ex-ante przez agencję, po czym inicjowana 
jest procedura komitologii celem wydania wiążących wytycznych strategicznych, w oparciu o 
które w przyszłości będzie funkcjonować ENTSO. OSP mają znaczące interesy w działaniu 
zasad rynkowych (gdyż te wpływają na koszty OSP), a zatem nie powinni sporządzać 
przepisów rynkowych.

Poprawka 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja
może zwrócić się do Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w odpowiednim 
terminie o przygotowanie przepisów w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
jeżeli uzna, że przepisy te są niezbędne dla 
efektywnego funkcjonowania rynku.

1. Agencja może zwrócić się do 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej w 
odpowiednim terminie o przygotowanie 
przepisów w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że przepisy te są 
niezbędne dla efektywnego 
funkcjonowania rynku.

Or. de
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Uzasadnienie

Agencja, a nie Komisja, powinna móc zwrócić się do sieci operatorów systemów 
przesyłowych o opracowanie odpowiednich przepisów. 

Poprawka 74
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przygotowuje w odpowiednim 
terminie projekt przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 oraz 10-
letni plan inwestycji, włącznie z prognozą 
dotyczącą wystarczalności mocy 
wytwórczych ujętą w art. 2c ust. 5, w 
oparciu o wytyczne strategiczne przyjęte 
przez Komisję na mocy ust. 1. Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej przedkłada agencji
do zatwierdzenia projekt przepisów 
technicznych oraz projekt 10-letniego 
planu inwestycji. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy techniczne powinny być określone ex-ante. Na początku procesu 
regulacyjnego, Agencja powinna wydać formalną poradę Komisji w formie strategicznych 
wytycznych dla ENTSO jako podstawę przygotowania tych przepisów technicznych. W 
oparciu o tę poradę, proponujemy, by w procedurze komitologii odbyło się wydanie 
wiążących wytycznych strategicznych, na których oprze się przyszła praca. ENTSO 
przygotowałoby projekt przepisów technicznych w oparciu o wiążące wytyczne strategiczne.
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Poprawka 75
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Agencja przyjmuje projekt przepisów 
technicznych oraz projekt 10-letniego 
planu inwestycji zgodnie z art. X i art. Y 
rozporządzenia .... ustanawiającego 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki. Przed przyjęciem 
przepisów oraz 10-letniego planu 
inwestycji Agencja zapewnia zgodność 
szczegółowych przepisów technicznych i 
projektu 10-letniego planu inwestycji ze 
strategicznymi wytycznymi oraz z tym, że 
zapewnią one skuteczną konkurencję i 
sprawne funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy techniczne powinny być określone ex-ante. Na początku procesu 
regulacyjnego, Agencja powinna wydać formalną poradę Komisji w formie wytycznych 
strategicznych dla ENTSO jako podstawę przygotowania tych przepisów technicznych. W 
oparciu o tę poradę, proponujemy, by w procedurze komitologii odbyło się wydanie 
wiążących wytycznych strategicznych, na których oprze się przyszła praca. ENTSO 
przygotowałoby projekt przepisów technicznych w oparciu o wiążące wytyczne strategiczne.

Poprawka 76
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przedstawia Komisji należycie 2. Agencja przedstawia Komisji należycie 
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uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że: uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że:

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

a) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;

c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.

b) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego 
zatwierdzonego przez Agencję zgodnie z 
ust. 1b w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Podpunkt a) ust. 2 można usunąć, ponieważ przed zatwierdzeniem przepisów Agencja ma 
dokonywać przeglądu i sprawdzać, czy są one zgodne z wytycznymi strategicznymi i czy 
zapewniają niedyskryminujące podejście, skuteczną konkurencję oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku.

Poprawka 77
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy lub na zalecenie Agencji, 
wytyczne w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że:

skreślony
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a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;
c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Usuwa się ust. 3, gdyż przewiduje on procedurę komitologii (na zakończenie tego procesu), co 
nie jest konieczne, ponieważ zgodnie z propozycją CEER procedurę komitologii inicjuje się na 
początku procesu regulacyjnego, zaś na jej zakończenie Agencja zatwierdza projekt przepisów 
technicznych przedłożonych przez ENTSO.

Poprawka 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy lub na zalecenie Agencji, 
wytyczne w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że:

3. Komisja może zmienić na zalecenie 
Agencji wytyczne w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że:

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
efektywnego działania rynku;

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
efektywnego działania rynku;

b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej nie 
uzgodniła w odpowiednim terminie 
przepisu rynkowego lub technicznego w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
zmienia się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zapewnienie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję powinno zostać 
ograniczone wyłącznie do ewentualnych koniecznych dostosowań.
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Poprawka 79
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 3 – akapit pierwszy - pierwsze zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć, z własnej 
inicjatywy lub na zalecenie Agencji, 
wytyczne w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że:

3. Komisja przyjmuje, z własnej inicjatywy 
lub na zalecenie Agencji, wytyczne w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
jeżeli uzna za konieczne zapewnienie 
ewoluowania kwestii ujętych w art. 2c ust. 
1-3 w sposób zgodny z celami rynku 
wewnętrznego, oraz:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdyby OSP nie zatwierdziły przepisów, Komisja może zatwierdzić wiążące 
wytyczne w drodze procedury komitologii. W proponowanym zmienionym rozporządzeniu w 
sprawie energii elektrycznej możliwość tę ujęto w formie pomijającej komitologię. Aby 
zachować maksymalną przejrzystość w stosunku do OSP, jak i innych zainteresowanych 
stron, nie można pozostawiać żadnych wątpliwości, że Komisja rzeczywiście zatwierdzi 
wiążące wytyczne w przypadku, gdyby OSP nie udało się spełnić tych zadań regulacyjnych.

Poprawka 80
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zatwierdzania wytycznych 
Komisja konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi użytkowników sieci. 

Or. en
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Uzasadnienie

Skuteczne zasięganie opinii wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania, że w procesie podejmowania decyzji w sprawie działania rynku energii 
elektrycznej wzięto pod uwagę znaczące interesy wszystkich.

Poprawka 81
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 3 nie stanowi uszczerbku dla 
prawa Komisji do przyjmowania i zmiany 
wytycznych zgodnie z art. 8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Usuwa się ust. 4 jako pozbawiony znaczenia z uwagi na usunięcie ust. 3 (patrz: poprawka 
12).

Poprawka 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 3 nie stanowi uszczerbku dla 
prawa Komisji do przyjmowania i zmiany 
wytycznych zgodnie z art. 8.

4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
zmiany wytycznych zgodnie z art. 8.

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 83
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na zalecenie Agencji Komisja może 
zatwierdzać wytyczne w sprawie przepisów 
rynkowych.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przepisy rynkowe, proponuje się, by Komisja mogła przyjmować wytyczne na 
zalecanie Agencji (ust. 5). Operatorzy Systemów Przesyłowych to operatorzy monopolowej 
infrastruktury i nie uczestniczą oni w rynku w sposób konkurencyjny. Mają jednak znaczące 
interesy w działaniu zasad rynkowych (gdyż te wpływają na koszty OSP), a zatem nie powinni 
sporządzać przepisów rynkowych.

Poprawka 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę, jeżeli zamierza przyjąć 
wytyczne zgodnie z art. 2e) ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Podjęcie działań przez Komisję zgodnie z art. 2e) ust. 3 rozporządzenia wskazuje na to, że 
sieć operatorów systemu przesyłowego, która jest finansowana ze środków publicznych, nie 
wypełnia w dostatecznym stopniu zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia. 
Parlament Europejski i Rada powinny być szczegółowo informowane o tym fakcie, aby mogły 
wprowadzić konieczne zmiany.

Poprawka 85
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ustęp 4a nie narusza prawa Komisji 
do przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przepisy rynkowe, proponuje się, by Komisja mogła przyjmować wytyczne na 
zalecanie Agencji (ust. 5). Operatorzy Systemów Przesyłowych to operatorzy monopolowej
infrastruktury i nie uczestniczą oni w rynku w sposób konkurencyjny. Mają jednak znaczące 
interesy w działaniu zasad rynkowych (gdyż te wpływają na koszty OSP), a zatem nie powinni 
sporządzać przepisów rynkowych.

Poprawka 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
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Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2ea
Sporządzanie wytycznych

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
ustala roczną listę priorytetów określającą 
zagadnienia szczególnie ważne dla 
rozwoju wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej.
2. Mając na uwadze listę priorytetów, 
Komisja upoważnia Agencję do 
sporządzenia w ciągu sześciu miesięcy 
projektu wytycznych określających 
podstawowe, jasne i obiektywne cele 
harmonizacji zasad określonych w art. 2c.
3. Sporządzając projekt wytycznych, 
Agencja prowadzi – w sposób otwarty i 
przejrzysty – szerokie konsultacje oraz 
informuje ENTSO oraz inne 
zainteresowane strony.
4. Agencja dopracowuje projekt 
wytycznych w oparciu o konsultacje. 
Agencja udostępnia publicznie wszystkie 
otrzymane uwagi z wyjątkiem poufnych i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w końcowym projekcie 
wytycznych, lub uzasadnia ich odrzucenie.
5. Komisja przedkłada Komitetowi 
wymienionemu w art. 13 ust. 1 projekt 
wytycznych do ich ostatecznego 
zatwierdzenia zgodnie z procedurą 
wymienioną w art. 13 ust. 2.
6. Z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Agencji Komisja może wszcząć tę samą 
procedurę w celu zaktualizowania 
wytycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Propozycja doprecyzowania procedury sporządzania wytycznych. Komisja upoważnia 
Agencję do przeprowadzania konsultacji, sporządzania i zatwierdzania wytycznych. Komisja 
nadaje im charakter obowiązujących w drodze procedury komitologii.

Poprawka 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2ea
Sporządzanie przepisów rynkowych

1. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z 
postanowieniami art. 2da w ciągu okresu 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy 
ENTSO sporządza projekt przepisów 
rynkowych, w pełni przestrzegając zasad 
ustalonych w wytycznych.
2. Sporządzając projekt tych przepisów, 
Agencja prowadzi – w sposób otwarty i 
przejrzysty – szerokie konsultacje oraz 
informuje wszystkie zainteresowane 
strony.
3. Agencja dopracowuje i przyjmuje 
projekt przepisów rynkowych w oparciu o 
konsultacje. Agencja udostępnia 
publicznie wszystkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w końcowym projekcie 
wytycznych, lub uzasadnia ich odrzucenie.
4. Z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego Agencja może 
wszcząć tę samą procedurę w celu 
dokonania przeglądu istniejących 
przepisów.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy rynkowe powinno się sporządzać i przyjmować po przeprowadzeniu przez Agencję 
szeroko zakrojonych konsultacji. Możliwość zainicjowania przeglądu tych przepisów 
wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 e b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2eb
Sporządzanie przepisów

1. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z 
postanowieniami art. 2ea Komisja 
zobowiązuje ENTSO do sporządzenia w 
ciągu sześciu miesięcy projektu przepisów, 
w pełni przestrzegając zasad ustalonych w 
wytycznych.
2. Przygotowując projekt tych przepisów 
ENTSO uwzględnia ekspertyzy techniczne 
przedstawione przez uczestników rynku i 
udziela im informacji.
3. ENTSO przedkłada projekt przepisów 
Agencji.
4. Agencja przeprowadza szerokie, otwarte 
i przejrzyste konsultacje w sprawie 
projektu przepisów.
5. Agencja dopracowuje i przyjmuje 
projekt przepisów w oparciu o 
konsultacje. Agencja udostępnia 
publicznie wszystkie otrzymane uwagi z 
wyjątkiem poufnych i wyjaśnia, w jaki 
sposób zostały one uwzględnione w 
końcowym projekcie przepisów, lub 
uzasadnia ich odrzucenie.
6. Zgodnie z tą samą procedurą, z 
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inicjatywy Agencji lub na wniosek 
ENTSO można dokonać przeglądu 
istniejących przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja doprecyzowania procedury sporządzania przepisów. Komisja upoważnia ENTSO 
do sporządzenia technicznego projekt przepisów we współpracy z uczestnikami rynku. 
Agencja zapoznaje się z ich opinią i przyjmuje je.

Poprawka 89
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2f skreślony
Konsultacje

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy
osób zainteresowanych.
2. Wszystkie dokumenty i protokoły ze 
spotkań dotyczących zagadnień 
wymienionych w ustępie pierwszym 



AM\717090PL.doc 69/120 PE404.668v01-00

PL

podaje się do wiadomości publicznej.
3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
ust. 3, Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przekazuje uwagi otrzymane 
podczas konsultacji i wskazuje sposób 
uwzględnienia tych uwag. Podaje również 
przyczyny ewentualnego nieuwzględnienia 
uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez ERGEG. W związku z 
tym Agencja powinna podejmować się tego zadania, gdyż już w chwili obecnej dysponuje 
odpowiednimi przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. 
Ponadto Agencja działa w interesie wszystkich podmiotów działających na rynku, podczas 
gdy operatorzy systemów przesyłowych stanowią potencjalnie zainteresowaną stronę.

Poprawka 90
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2f skreślony
Konsultacje

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
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Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.
2. Wszystkie dokumenty i protokoły ze 
spotkań dotyczących zagadnień 
wymienionych w ustępie pierwszym 
podaje się do wiadomości publicznej.
3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
ust. 3, Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przekazuje uwagi otrzymane 
podczas konsultacji i wskazuje sposób 
uwzględnienia tych uwag. Podaje również 
przyczyny ewentualnego nieuwzględnienia 
uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez ERGEG. W związku z 
tym Agencja powinna podejmować się tego zadania, gdyż już w chwili obecnej dysponuje 
odpowiednimi przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. 
Ponadto Agencja działa w interesie wszystkich podmiotów działających na rynku, podczas 
gdy operatorzy systemów przesyłowych stanowią potencjalnie zainteresowaną stronę.

Poprawka 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2f skreślony
Konsultacje



AM\717090PL.doc 71/120 PE404.668v01-00

PL

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.
2. Wszystkie dokumenty i protokoły ze 
spotkań dotyczących zagadnień 
wymienionych w ustępie pierwszym 
podaje się do wiadomości publicznej.
3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
ust. 3, Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przekazuje uwagi otrzymane 
podczas konsultacji i wskazuje sposób 
uwzględnienia tych uwag. Podaje również 
przyczyny ewentualnego nieuwzględnienia 
uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez ERGEG. W związku z 
tym Agencja powinna podejmować się tego zadania, gdyż już w chwili obecnej dysponuje 
odpowiednimi przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. 
Ponadto Agencja działa w interesie wszystkich podmiotów działających na rynku, podczas 
gdy operatorzy systemów przesyłowych stanowią potencjalnie zainteresowaną stronę.
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Poprawka 92
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
Konsultacje obejmują państwa 
członkowskie i właściwe władze krajowe, 
przedsiębiorstwa dostarczające i 
wytwarzające energię, klientów, 
użytkowników systemów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, w tym 
odpowiednie stowarzyszenia (branżowe), 
organy techniczne i grupy osób 
zainteresowanych.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie udziału wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Poprawka 93
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 f – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3.
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje z 
organizacjami reprezentującymi 
użytkowników sieci, w szczególności 
podczas przygotowywania zasad 
prowadzenia procedury konsultacji,
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
rocznego programu prac wymienionych w 
art. 2c ust. 1 i ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność konsultacji zależy od ich właściwych zasad i procedur. Ważne jest również, by 
protokoły z konsultacji odzwierciedlały wkład wszystkich uczestników, jak również 
współpracę ENTSO z przedstawicielami użytkowników sieci.

Poprawka 94
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 f – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, 
mają na celu włączenie w proces 
podejmowania decyzji interesów 
wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en
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Uzasadnienie

Z uwagi na swą pozycję monopolową OSP nie są przyzwyczajone do negocjacji ze swymi 
klientami - użytkownikami sieci.
 Aby uniknąć tego, że OSP informowałyby użytkowników sieci - zamiast zasięgać ich opinii -
korzystne dla ich efektywności konsultacji będzie zdefiniowanie ich celu.

Poprawka 95
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty związane z działalnością 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, o 
której mowa w art. 2a do 2h, ponoszą 
operatorzy systemów przesyłowych i są 
one uwzględniane przy obliczaniu taryf.

Koszty związane z działalnością 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, o 
której mowa w art. 2a do 2h, ponoszą 
operatorzy systemów przesyłowych i są 
one ujmowane przy obliczaniu taryf.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej 
powinno być ograniczone do kwestii związanych z samą siecią. Należy zatem usunąć 
podpunkt g ust. 3 art. 2c, gdyż zasady handlu nie zajmują się takimi kwestiami sieci.

Poprawka 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty związane z działalnością 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, o 

Koszty związane z działalnością 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, o 
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której mowa w art. 2a do 2h, ponoszą 
operatorzy systemów przesyłowych i są 
one uwzględniane przy obliczaniu taryf.

której mowa w art. 2a do 2h, ponoszą 
operatorzy systemów przesyłowych i są 
one uwzględniane przy obliczaniu taryf. 
Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty 
tylko wtedy, gdy są one racjonalne i 
proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać tego, by europejscy konsumenci ponosili koszty niegospodarności tej struktury. 

Poprawka 97
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty związane z działalnością 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, o 
której mowa w art. 2a do 2h, ponoszą 
operatorzy systemów przesyłowych i są 
one uwzględniane przy obliczaniu taryf.

Koszty związane z działalnością 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej, o 
której mowa w art. 2a do 2h, ponoszą 
operatorzy systemów przesyłowych i są 
one uwzględniane przy obliczaniu taryf. 
Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty 
tylko wtedy, gdy są one racjonalne i 
proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać tego, by europejscy konsumenci ponosili koszty niegospodarności tej struktury. 
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Poprawka 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2h skreślony
Współpraca regionalna operatorów 

systemów przesyłowych
1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w 
ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w celu wniesienia wkładu w 
zadania, o których mowa w art. 2c ust. 1. 
W szczególności publikują oni co dwa lata 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne w 
oparciu o regionalny plan inwestycyjny.
Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem 
inwestycyjnym wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c).
2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji 
transgranicznych zdolności przesyłowych 
za pośrednictwem aukcji typu implicit 
oraz integracji mechanizmów 
bilansowania.
3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może 
być określony przez Komisję. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2.
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W tym celu Komisja może konsultować się 
z Europejską Siecią Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej oraz z Agencją.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt istnienia europejskich przepisów nie stoi na przeszkodzie, by OSP wychodziły poza 
minimalne wymogi i nawiązywały ścisłą współpracę z sąsiadami. Zdefiniowanie obszarów 
regionalnych nieuchronnie doprowadzi do konsolidacji rynków regionalnych i do powstania 
nowych wewnątrzeuropejskich „granic”. Nie ma to sensu. We wzajemnie powiązanym 
systemie należy przyjąć globalne podejście wobec niezawodności i przepływów 
transgranicznych, co przyznała UCTE w swym niedawno opublikowanym (styczeń 2008) 
sprawozdaniu w sprawie adekwatności.

Poprawka 99
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych.

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i tam, gdzie to ekonomicznie 
efektywne, pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit i zgodności 
transgranicznych ustaleń w sprawie 
bilansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Alokacja zdolności transgranicznej za pośrednictwem aukcji implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania może w pewnych okolicznościach okazać sie kosztowanym i 
skomplikowanym rozwiązaniem biorąc pod uwagę uzyskane korzyści. OSP powinny 
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dysponować możliwością propagowania rozwiązań, które optymalizują uzgodnienia 
transgraniczne.

Poprawka 100
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych.

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania skoordynowanej 
alokacji transgranicznych zdolności 
przesyłowych oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem osiągnięcia zintegrowanego rynku energii pożądane jest zwiększenie harmonizacji 
sieci i przepisów rynkowych, ale nie oznacza to, że konieczne są jednakowe uregulowania w 
każdym z państw członkowskich. Wdrożenie standardowego projektu rynku zajęłoby niezwykle 
długi okres i może okazać się nie do końca wykonalne. Wymiana energii i aukcje typu implicit 
stanowią alternatywę dla zarządzania handlem transgranicznym, ale istnieją również inne 
możliwości i nie powinno się ich wykluczać. 

Poprawka 101
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych.

Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit lub explicit, o wyborze 
których decydują wspólnie operatorzy 
systemów przesyłowych, oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż aukcje typu implicit są ekonomicznie skutecznym narzędziem alokacji 
transgranicznych zdolności przesyłowych, nie zawsze są one korzystne, gdyż nie są 
przystosowane do wschodzących w procesie liberalizacji regionalnych rynków energii i nie 
zapewniają właściwego poziomu wymiany transgranicznej energii elektrycznej na 
płaszczyźnie długoterminowej (miesięcznej lub rocznej).

Poprawka 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może 
być określony przez Komisję. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2.

skreślony

W tym celu Komisja może konsultować się 
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z Europejską Siecią Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej oraz z Agencją.”

Or. de

Uzasadnienie

Współpraca regionalna jest organizowana w ramach sieci. Sposób współpracy i szczebel 
struktury organizacyjnej, na jakim ma ona być zapewniona, są ustanawiane w statucie sieci. 
Dodatkowe działania Komisji nie są konieczne ani celowe.

Poprawka 103
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może 
być określony przez Komisję. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2.

skreślony

W tym celu Komisja może konsultować się 
z Europejską Siecią Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej oraz z Agencją.”

Or. en

Uzasadnienie

Rynki regionalne powinny być pierwszym krokiem w kierunku pełnej integracji rynku 
europejskiego, a Komisja Europejska nie może ich geograficznie określać.
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Poprawka 104
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może 
być określony przez Komisję. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

3. W celu ustanoweinia prawdziwego 
rynku wewnętrznego obszar geograficzny, 
objęty każdą z regionalnych struktur 
współpracy, może być określony przez 
Komisję z uwzględnieniem istniejących 
struktur współpracy regionalnej. Środek 
ten, mający na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Nie powinno się pomijać już istniejącej współpracy regionalnej.

Poprawka 105
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może 
być określony przez Komisję. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 

3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może 
być określony przez Komisję jedynie po 
zasięgnięciu opinii państw członkowskich 
z tego obszaru geograficznego. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
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z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2. poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Or. ro

Uzasadnienie

Państwa członkowskie z danego obszaru geograficznego posiadają wiedzę dotyczącą nie tylko 
istniejących wzajemnych połączeń między operatorami systemów przesyłowych mocy, ale 
także zdolności dostawczych i poziomu popytu w krajach sąsiadujących.

Poprawka 106
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 2 h a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2ha
Współpraca techniczna między 

operatorami systemów przesyłowych ze 
Wspólnoty i krajów trzecich

1. Współpraca techniczna między 
wspólnotowymi operatorami systemów 
przesyłowych i operatorami systemów 
przesyłowych krajów trzecich jest 
monitorowana przez krajowe organy 
regulacyjne;
2. Jeżeli w trakcie współpracy technicznej 
uwidoczniona zostanie niezgodność z 
regułami i przepisami przyjętymi przez 
Agencję, krajowe organy regulacyjne 
zwracają się do Agencji o wyjaśnienie.

Or. lt

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nie przewiduje się, jak będzie przebiegać współpraca z operatorami 



AM\717090PL.doc 83/120 PE404.668v01-00

PL

systemów przesyłowych krajów trzecich na szczeblu technicznym.

Poprawka 107
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dla każdej 
instalacji niezbędne w celu weryfikacji 
wszystkich operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich oraz postępowania w 
ramach przetargów na giełdach energii, 
aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach 
rezerwowych i rynkach pozagiełdowych.
Informacje w podziale na instalacje i 
godziny, jakie mają być przechowywane, 
obejmują w szczególności dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych, w tym o 
alokacji rezerw zakontraktowanych do 
poszczególnych instalacji w czasie 
realizacji przetargu i podczas produkcji.

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dotyczące 
wszystkich instalacji o mocy
zainstalowanej wyższej niż 100 MW 
brutto. Informacje w podziale na instalacje 
i godziny, jakie mają być przechowywane, 
obejmują w szczególności dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych do 
poszczególnych instalacji w czasie 
realizacji przetargu i podczas produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Przechowywanie wszystkich danych koniecznych do weryfikacji operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich lub strategii przetargowych, jest praktycznie niemożliwe. Ponadto skutkiem 
proponowanego zapisu byłoby nierówne traktowanie przedsiębiorstw produkujących energię i 
niezależnych przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną (nieposiadających własnych 
mocy wytwórczych), ponieważ wymóg przechowywania danych spoczywałby wyłącznie na 
tych pierwszych. Wydaje się to nieuzasadnione, ponieważ odzwierciedla tylko część pełnej 
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oferty dostępnej na rynku.

Poprawka 108
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dla każdej 
instalacji niezbędne w celu weryfikacji 
wszystkich operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich oraz postępowania w 
ramach przetargów na giełdach energii, 
aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach 
rezerwowych i rynkach pozagiełdowych.
Informacje w podziale na instalacje i 
godziny, jakie mają być przechowywane, 
obejmują w szczególności dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych, w tym o 
alokacji rezerw zakontraktowanych do 
poszczególnych instalacji w czasie 
realizacji przetargu i podczas produkcji.

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dotyczące 
wszystkich instalacji o mocy 
zainstalowanej wyższej niż 50 MW brutto. 
Informacje w podziale na instalacje i 
godziny, jakie mają być przechowywane, 
obejmują w szczególności dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych do 
poszczególnych instalacji w czasie 
realizacji przetargu i podczas produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Przechowywanie wszystkich danych koniecznych do weryfikacji operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich lub strategii przetargowych, jest praktycznie niemożliwe. Ponadto skutkiem 
proponowanego zapisu byłoby nierówne traktowanie przedsiębiorstw produkujących energię i 
niezależnych przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną (nieposiadających własnych 
mocy wytwórczych), ponieważ wymóg przechowywania danych spoczywałby wyłącznie na 
tych pierwszych. Wydaje się to nieuzasadnione, ponieważ odzwierciedla tylko część pełnej 
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oferty dostępnej na rynku.

Poprawka 109
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dla każdej 
instalacji niezbędne w celu weryfikacji 
wszystkich operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich oraz postępowania w 
ramach przetargów na giełdach energii, 
aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach 
rezerwowych i rynkach pozagiełdowych.
Informacje w podziale na instalacje i 
godziny, jakie mają być przechowywane, 
obejmują w szczególności dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych, w tym o 
alokacji rezerw zakontraktowanych do 
poszczególnych instalacji w czasie 
realizacji przetargu i podczas produkcji.

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MWe, 
przechowują do dyspozycji krajowego organu 
regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dotyczące 
wszystkich instalacji o mocy zainstalowanej 
nie niższej niż 250 MWe. Informacje w 
podziale na instalacje i godziny, jakie mają być 
przechowywane, obejmują dane o dostępnych 
mocach wytwórczych i rezerwach 
zakontraktowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie wszystkich informacji koniecznych do weryfikacji wszystkich operacyjnych 
decyzji dyspozytorskich oraz postępowania w ramach przetargów na giełdach energii, itp. jest 
praktycznie niemożliwe. Ponadto zaproponowany zapis skutkowałby odmiennym 
traktowaniem spółek wytwarzających energię elektryczną i niezależnych przedsiębiorstw 
handlowych, gdyż jedynie od spółek wytwarzających energię wymagano by przechowywania 
do dyspozycji organów regulacyjnych informacji koniecznych do weryfikacji postępowania w 
ramach przetargów oraz operacyjnych decyzji dyspozytorskich.
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Poprawka 110
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 6 ust. 1 dodaje się akapity w 
brzmieniu:
„
Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi 
krajowych systemów 
elektroenergetycznych i połączeń 
wzajemnych.
Operatorzy systemów przesyłowych 
przekazują do zatwierdzenia organom 
regulacyjnym swe procedury zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi wraz z 
alokacją zdolności. Organy regulacyjne 
mogą zwrócić się o dostarczenie poprawek 
do tych przepisów przed ich 
zatwierdzeniem.”

Or. en

(Poprawka istniejącego art. 6 ust. 1 rozporządzenia 1228/2003 poprzez dodanie dwóch 
nowych akapitów)

Uzasadnienie

Formalne zatwierdzenie przez organy regulacyjne procedur zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi powinno zostać wyraźnie stwierdzone w rozporządzeniu 1228/2003, aby 
zapewnić jego skuteczne wdrożenie.
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Poprawka 111
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 6 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:
„1a. Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi 
krajowych systemów 
elektroenergetycznych i połączeń 
wzajemnych.
Operatorzy systemów przesyłowych 
przekazują do zatwierdzenia organom 
regulacyjnym swe procedury zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi wraz z 
alokacją zdolności. Organy regulacyjne 
mogą zwrócić się o dostarczenie poprawek 
do tych przepisów przed ich 
zatwierdzeniem.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu do art. 6 rozporządzenia 1228/2003/WE)

Uzasadnienie

Formalne zatwierdzenie przez organy regulacyjne procedur zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi powinno zostać wyraźnie stwierdzone w rozporządzeniu 1228/2003, aby 
zapewnić jego skuteczne wdrożenie.

Poprawka 112
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 6 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:
„1a. Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi 
krajowych systemów 
elektroenergetycznych i połączeń 
wzajemnych.
Operatorzy systemów przesyłowych 
przekazują do zatwierdzenia organom 
regulacyjnym swe procedury zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi wraz z 
alokacją zdolności. Organy regulacyjne 
mogą zwrócić się o dostarczenie poprawek 
do tych przepisów przed ich 
zatwierdzeniem.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu do art. 6 rozporządzenia 1228/2003/WE)

Uzasadnienie

Formalne zatwierdzenie przez organy regulacyjne procedur zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi wymaga wyraźnego stwierdzenia w rozporządzeniu 1228/2003, aby zapewnić 
jego skuteczne wdrożenie.

Poprawka 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) W art. 6 dodaje się ustęp 1a w 
następującym brzmieniu:
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„1a. Organy regulacyjne monitorują 
zarządzanie ograniczeniem przesyłowym 
krajowych systemów 
elektroenergetycznych i połączeń 
wzajemnych.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 1a do art. 6 rozporządzenia 1228/2003)

Uzasadnienie

Formalne zatwierdzenie przez organy regulacyjne procedur zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi powinno zostać wyraźnie stwierdzone w rozporządzeniu 1228/2003, aby 
zapewnić jego skuteczne wdrożenie.

Poprawka 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 6 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:
„1b. Operatorzy systemów przesyłowych 
przekazują do zatwierdzenia organom 
regulacyjnym swoje procedury 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
wraz z alokacją zdolności i alokacją 
wpływów pochodzących z ograniczeń 
przesyłowych. Organy regulacyjne mogą 
zwrócić się o dostarczenie poprawek do 
tych przepisów przed ich zatwierdzeniem.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 1b do art. 6 rozporządzenia 1228/2003)

Uzasadnienie

Formalne zatwierdzenie przez organy regulacyjne procedur zarządzania ograniczeniami 
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przesyłowymi powinno zostać wyraźnie stwierdzone w rozporządzeniu 1228/2003, aby 
zapewnić jego skuteczne wdrożenie.

Poprawka 115
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są wykorzystywane 
do poniższych celów według poniższej 
hierarchii ważności:

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są umieszczane na 
osobnym koncie i wykorzystywane do:

a) zagwarantowanie rzeczywistej 
dostępności przydzielonej zdolności;

a) projektów służących zwiększaniu mocy 
sieci zatwierdzonych przez Agencję;

b) inwestycje sieciowe utrzymujące lub 
zwiększające zdolności połączeń 
wzajemnych;

b) inwestycje sieciowe utrzymujące lub 
zwiększające zdolności połączeń 
wzajemnych;

Jeżeli dany wpływ nie może być 
wykorzystany dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie, 
wpływ ten zostaje umieszczony na 
oddzielnym koncie do czasu, gdy możliwe 
będzie jego wydatkowanie na te cele. W 
przypadku niezależnego operatora 
systemu wszelkie dochody pozostałe po 
zastosowaniu punktów a) i b) będą
przechowywane przez niezależnego 
operatora systemu na oddzielnym koncie 
do czasu, gdy możliwe będzie ich 
wydatkowanie na cele określone w 
punktach a) i b) w pierwszym akapicie.

Or. it

Uzasadnienie

Należy sterować ograniczeniami w celu rozwijania sieci przesyłowej.
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Poprawka 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – pierwsze zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są wykorzystywane 
do poniższych celów według poniższej 
hierarchii ważności:

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych oraz z opłat z tytułu 
ograniczeń przesyłowych są 
wykorzystywane do poniższych celów:

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie wpływów uzyskanych z opłat pobieranych z tytułu ograniczeń przesyłowych 
wymaga ścisłego określenie w rozporządzeniu 1228/2003 w celu zapewnienia jego 
właściwego wdrożenia.

Poprawka 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – pierwsze zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są wykorzystywane 
do poniższych celów według poniższej 
hierarchii ważności:

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są wykorzystywane 
do poniższych celów:

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ustalać hierarchii ważności wykorzystania wpływów uzyskanych z tytułu alokacji, 
gdyż optymalna metoda alokacji zależy od strukturalnego charakteru sieci i ewentualnych 
„wąskich gardeł”.
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Poprawka 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje sieciowe utrzymujące lub 
zwiększające zdolności połączeń 
wzajemnych;

b) inwestycje sieciowe utrzymujące lub 
zwiększające zdolności połączeń 
wzajemnych, w szczególności takie, które 
umożliwiają rozwój inteligentnych sieci 
oraz integrację zarówno energii 
odnawialnej o dużej skali, jak i 
zdecentralizowanego wytwarzania energii;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza część musi odpowiadać obowiązującej polityce Unii wspierającej wydajność 
energetyczną i energię odnawialną.

Poprawka 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jako dochód brany pod uwagę przez 
krajowe organy regulacyjne w trakcie 
zatwierdzania metod wyliczania taryf 
sieciowych i/lub oceny, czy taryfy powinny 
by modyfikowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie przepisu, który wykreślono rozporządzenia 1228/2003.

Poprawka 120
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jako dochód brany pod uwagę przez 
organy regulacyjne w trakcie 
zatwierdzania metod wyliczania taryf 
sieciowych i/lub oceny, czy taryfy powinny 
by modyfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie niepewności prawnej, jaka wynikłaby z usunięcia 
możliwości uwzględnienia ich w kalkulacji taryf. 

Poprawka 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera (b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) sygnałów lokalizacyjnych, środków 
regulujących popyt, jak przesunięcie 
obciążenia i wymianę kompensacyjną;

Or. en
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Uzasadnienie

Sygnały lokalizacyjne powinny zachęcać silnych operatorów do budowania zdolności w 
obszarach zbliżonych do konsumentów, a unikać potencjalnych przesyłowych „wąskich 
gardeł”. Przesuniecie obciążenia to podstawowy cel zarządzania popytem, gdyż wprowadza 
ono zmianę w modelu wykorzystania energii w ten sposób, że korzystanie z niej obywa się w 
okresach poza szczytem. Wreszcie wymiana kompensacyjna oznacza, że preferowane są 
przepływy energii „pod prąd” głównych przepływów, które paraliżują system.

Poprawka 122
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dany wpływ nie może być 
wykorzystany dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie, 
wpływ ten zostaje umieszczony na 
oddzielnym koncie do czasu, gdy możliwe 
będzie jego wydatkowanie na te cele. W 
przypadku niezależnego operatora 
systemu wszelkie dochody pozostałe po 
zastosowaniu punktów a) i b) będą 
przechowywane przez niezależnego 
operatora systemu na oddzielnym koncie 
do czasu, gdy możliwe będzie ich 
wydatkowanie na cele określone w 
punktach a) i b) w pierwszym akapicie.”

Jeżeli wpływy nie mogą być skutecznie 
wykorzystane przed końcem roku ich 
uzyskania dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie,
wpływy te wykorzystuje się dla celów 
określonych w ww. punkcie c).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie niepewności prawnej, jaka wynikłaby z usunięcia 
możliwości uwzględnienia ich w kalkulacji taryf. 
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Poprawka 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dany wpływ nie może być 
wykorzystany dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie, 
wpływ ten zostaje umieszczony na 
oddzielnym koncie do czasu, gdy możliwe 
będzie jego wydatkowanie na te cele. W 
przypadku niezależnego operatora 
systemu wszelkie dochody pozostałe po 
zastosowaniu punktów a) i b) będą 
przechowywane przez niezależnego 
operatora systemu na oddzielnym koncie 
do czasu, gdy możliwe będzie ich 
wydatkowanie na cele określone w 
punktach a) i b) w pierwszym akapicie.

Jeżeli dany wpływ nie może być 
wykorzystany dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie, 
wpływ ten zostaje umieszczony na 
oddzielnym koncie do czasu, gdy możliwe 
będzie jego wydatkowanie na te cele.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć spójność z pełnym wydzielaniem własnościowym, należy usunąć z niniejszego 
akapitu fragment o NOS.

Poprawka 124
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dany wpływ nie może być 
wykorzystany dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie, 
wpływ ten zostaje umieszczony na 

Jeżeli dany wpływ nie może być 
wykorzystany dla celów określonych w 
punktach a) lub b) w pierwszym akapicie, 
wpływ ten może, po zatwierdzeniu przez 
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oddzielnym koncie do czasu, gdy możliwe 
będzie jego wydatkowanie na te cele. W 
przypadku niezależnego operatora 
systemu wszelkie dochody pozostałe po 
zastosowaniu punktów a) i b) będą 
przechowywane przez niezależnego 
operatora systemu na oddzielnym koncie 
do czasu, gdy możliwe będzie ich 
wydatkowanie na cele określone w 
punktach a) i b) w pierwszym akapicie.

Agencję, być brany pod uwagę przez 
ograny regulacyjne w trakcie 
zatwierdzania metod wyliczania taryf 
sieciowych i/lub oceny, czy taryfy powinny 
by modyfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Wpływy z ograniczeń przesyłowych powinny w pierwszym rzędzie być wykorzystywane na 
maksymalizację dostępnych zdolności oraz rozwijanie nowej infrastruktury do celów 
rozładowania ograniczeń. Należy jednakże przyznać, że usunięcie wszystkich ograniczeń w 
europejskiej sieci nie byłoby skuteczne ani wykonalne. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie powinno zachować rozwiązanie polegające na zwróceniu wpływu do 
konsumentów w postaci niższych opłat, wyłącznie jednak jako ostatecznego środka oraz po 
zatwierdzeniu przez Agencję.

Poprawka 125
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nowe połączenia wzajemne prądu 
stałego pomiędzy państwami 
członkowskimi mogą być, na żądanie, na 
czas ograniczony wyłączone z przepisów 
art. 6 ust. 6 rozporządzenia i art. 8, 20 i 23 
ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 2003/54/WE, jeżeli 
spełnione są następujące warunki: 

1. Nowe połączenia wzajemne prądu 
stałego pomiędzy państwami 
członkowskimi mogą być, na żądanie, na 
okres przynajmniej 10 lat, wyłączone z 
przepisów art. 6 ust. 6 rozporządzenia i 
art. 8, 20 i 23 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 
2003/54/WE, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rozmiar inwestycji wymaganych do tego, by powstały nowe połączenia 
wzajemne, jak również by znacznie podnieść zdolności przesyłowe istniejących połączeń, w 
niniejszym rozporządzeniu należy określić wystarczająco długi okres umożliwiający 
amortyzację tych inwestycji.

Poprawka 126
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nowe połączenia wzajemne prądu 
stałego pomiędzy państwami 
członkowskimi mogą być, na żądanie, na 
czas ograniczony wyłączone z przepisów 
art. 6 ust. 6 rozporządzenia i art. 8, 20 i 23 
ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 2003/54/WE, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

1. Nowe połączenia wzajemne prądu 
stałego pomiędzy państwami 
członkowskimi mogą być, na żądanie, na 
czas ograniczony wyłączone z przepisów 
art. 6 ust. 6 rozporządzenia i art. 8, 10, 20 i 
22c ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 2003/54/WE, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Aktualna wersja wniosku KE obejmuje rozwinięcie przepisów w zakresie wyłączenia z 
przepisów na nowo proponowany art. 8 dyrektywy elektrycznej w sprawie wydzielenia 
własnościowego. Aby zapewnić bezsporną interpretację normy, rozszerzenie wyłączenia z 
przepisów na art. 10 (który dyscyplinuje opcję NOS w zakresie systemów przesyłu 
podlegających wydzielaniu własnościowemu) powinno być doprecyzowane.

Przywołania artykułów dyrektywy elektrycznej dostosowane są do poprawionej dyrektywy 
2003/54.
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Poprawka 127
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach ust. 1 ma 
zastosowanie również do połączeń 
wzajemnych prądu zmiennego, o ile koszty 
i ryzyko inwestycji są szczególnie wysokie 
w porównaniu z kosztami i ryzykiem 
ponoszonymi zwykle w przypadku 
połączenia dwóch sąsiednich krajowych 
systemów przesyłowych połączeń 
wzajemnych prądu zmiennego.

2. Ustęp 1 ma zastosowanie również do 
połączeń wzajemnych prądu zmiennego, o 
ile koszty i ryzyko inwestycji są 
szczególnie wysokie w porównaniu z 
kosztami i ryzykiem ponoszonymi zwykle 
w przypadku połączenia dwóch sąsiednich 
krajowych systemów przesyłowych 
połączeń wzajemnych prądu zmiennego.

Or. it

Uzasadnienie

Zwolnienia nie powinny ograniczać się jedynie do wzajemnych połączeń prądu stałego i 
umożliwić w ten sposób większe otwarcie rynku.

Poprawka 128
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Komisja może 
podjąć decyzję o zażądaniu, aby Agencja 
zmieniła lub wycofała decyzję o 
przyznaniu zwolnienia. Okres ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu powiadomienia. Okres dwóch 
miesięcy może być przedłużony o dwa 
dodatkowe miesiące, jeżeli Komisja będzie 

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Komisja może 
podjąć decyzję o zażądaniu, aby Agencja 
lub właściwy organ zmienili lub wycofali
decyzję o przyznaniu zwolnienia. Okres 
ten rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu powiadomienia. Ten 
dwumiesięczny okres również może zostać 
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, 
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poszukiwać dodatkowych informacji. 
Okres ten rozpoczyna się następnego dnia 
po otrzymaniu kompletnych informacji 
dodatkowych. Ten dwumiesięczny okres 
również może zostać przedłużony za zgodą 
zarówno Komisji, jak i Agencji. Jeżeli 
informacje, o które wystąpiono, nie zostaną 
dostarczone w terminie wskazanym we 
wniosku, powiadomienie uważa się za 
wycofane, chyba że, przed wygaśnięciem 
tego okresu, okres ten został przedłużony 
za zgodą zarówno Komisji, jak i Agencji, 
albo Agencja, w należycie uzasadnionym 
oświadczeniu, poinformowała Komisję o 
tym, że uważa powiadomienie za 
wyczerpujące.

jak i Agencji lub właściwego organu. 
Jeżeli informacje, o które wystąpiono, nie 
zostaną dostarczone w terminie 
wskazanym we wniosku, powiadomienie 
uważa się za wycofane, chyba że, przed 
wygaśnięciem tego okresu, okres ten został 
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, 
jak i Agencji lub właściwego organu, albo 
Agencja lub właściwy organ, w należycie 
uzasadnionym oświadczeniu, 
poinformowała Komisję o tym, że uważa 
powiadomienie za wyczerpujące.

Agencja stosuje się do decyzji Komisji o 
wprowadzeniu poprawek lub wycofaniu 
decyzji o przyznaniu zwolnienia w 
terminie czterech tygodni i odpowiednio 
informuje Komisję.

Agencja lub właściwy organ stosuje się do 
decyzji Komisji o wprowadzeniu poprawek 
lub wycofaniu decyzji o przyznaniu 
zwolnienia w terminie czterech tygodni i 
odpowiednio informuje Komisję.

Komisja zachowuje poufność wrażliwych 
informacji handlowych.

Komisja zachowuje poufność wrażliwych 
informacji handlowych.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu zwolnienia przestaje 
obowiązywać po upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
połączenia wzajemnego jeszcze się nie 
rozpoczęła lub po upływie pięciu lat, jeżeli 
połączenie wzajemne nie rozpoczęło 
działalności.

Or. it

Uzasadnienie

Okres, w którym Komisja może podjąć decyzję o zwolnieniu, powinien być ograniczony do 
najwyżej dwóch miesięcy bez zostawiania Komisji możliwości wydłużenia go w celu 
uniknięcia wątpliwości, które mogłyby mieć wpływ na ekonomiczny aspekt projektu.

Proponowane terminy (dwa lata lub pięć lat, jeżeli budowa połączenia wzajemnego się nie 
rozpoczęła lub jeżeli połączenie wzajemne nie rozpoczęło działalności) są niemożliwe do 
przyjęcia, gdyż projekty powinny być oceniane indywidualnie z uwzględnieniem ich cech 
szczególnych.
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Poprawka 129
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Komisja może 
podjąć decyzję o zażądaniu, aby Agencja 
zmieniła lub wycofała decyzję o 
przyznaniu zwolnienia. Okres ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu powiadomienia. Okres dwóch 
miesięcy może być przedłużony o dwa 
dodatkowe miesiące, jeżeli Komisja będzie 
poszukiwać dodatkowych informacji. 
Okres ten rozpoczyna się następnego dnia 
po otrzymaniu kompletnych informacji 
dodatkowych. Ten dwumiesięczny okres 
również może zostać przedłużony za zgodą 
zarówno Komisji, jak i Agencji. Jeżeli 
informacje, o które wystąpiono, nie zostaną 
dostarczone w terminie wskazanym we 
wniosku, powiadomienie uważa się za 
wycofane, chyba że, przed wygaśnięciem 
tego okresu, okres ten został przedłużony 
za zgodą zarówno Komisji, jak i Agencji, 
albo Agencja, w należycie uzasadnionym 
oświadczeniu, poinformowała Komisję o 
tym, że uważa powiadomienie za 
wyczerpujące. Agencja stosuje się do 
decyzji Komisji o wprowadzeniu poprawek 
lub wycofaniu decyzji o przyznaniu 
zwolnienia w terminie czterech tygodni i 
odpowiednio informuje Komisję. Komisja 
zachowuje poufność wrażliwych 
informacji handlowych. Wydane przez 
Komisję zatwierdzenie decyzji o 
przyznaniu zwolnienia przestaje 
obowiązywać po upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
połączenia wzajemnego jeszcze się nie 
rozpoczęła lub po upływie pięciu lat, jeżeli 
połączenie wzajemne nie rozpoczęło 

6. W terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Komisja może 
podjąć decyzję o zażądaniu, aby Agencja 
zmieniła lub wycofała decyzję o 
przyznaniu zwolnienia. Okres ten 
rozpoczyna się następnego dnia po 
otrzymaniu powiadomienia. Okres dwóch 
miesięcy może być przedłużony o dwa 
dodatkowe miesiące, jeżeli Komisja będzie 
poszukiwać dodatkowych informacji.
Okres ten rozpoczyna się następnego dnia 
po otrzymaniu kompletnych informacji 
dodatkowych. Ten dwumiesięczny okres 
również może zostać przedłużony za zgodą 
zarówno Komisji, jak i Agencji. Jeżeli 
informacje, o które wystąpiono, nie zostaną 
dostarczone w terminie wskazanym we 
wniosku, powiadomienie uważa się za 
wycofane, chyba że, przed wygaśnięciem 
tego okresu, okres ten został przedłużony 
za zgodą zarówno Komisji, jak i Agencji, 
albo Agencja, w należycie uzasadnionym 
oświadczeniu, poinformowała Komisję o 
tym, że uważa powiadomienie za 
wyczerpujące. Agencja stosuje się do 
decyzji Komisji o wprowadzeniu poprawek 
lub wycofaniu decyzji o przyznaniu 
zwolnienia w terminie czterech tygodni i 
odpowiednio informuje Komisję. Komisja 
zachowuje poufność wrażliwych 
informacji handlowych.
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działalności.

Or. de

Poprawka 130
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu zwolnienia przestaje 
obowiązywać po upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
połączenia wzajemnego jeszcze się nie 
rozpoczęła lub po upływie pięciu lat, jeżeli 
połączenie wzajemne nie rozpoczęło 
działalności.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie 
decyzji o przyznaniu zwolnienia przestaje 
obowiązywać po upływie trzech lat od jego 
przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
połączenia wzajemnego jeszcze się nie 
rozpoczęła lub po upływie siedmiu lat, 
jeżeli połączenie wzajemne nie rozpoczęło 
działalności.

Or. ro

Poprawka 131
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dokonując przeglądu wyłączenia 
przyznanego w warunkach określonych w 
ust. 8, właściwe organy zasięgają opinii 
wnioskodawcy i należycie biorą pod 
uwagę opóźnienia spowodowane 
postępowaniem administracyjnym, siłą 
wyższą oraz wszelkimi przyczynami 
mającymi znaczenie dla podjęcia decyzja, 
nad którymi wnioskodawca nie ma 
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kontroli i które są niezależne od jego woli.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na optymalny rozwój inwestycji, należy określić 
szczegółowe kryteria przeglądu decyzji o przyznaniu wyłączenia. W przypadku 
rozbudowanych inwestycji łańcuch zagrożeń inwestycji może często obejmować kilka 
przebiegających w skoordynowany sposób incydentów, a opóźnienia mogą wynikać z 
przedłużających się procedur administracyjnych, na które wnioskodawca nie ma wpływu.

Poprawka 132
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może przyjąć wytyczne w 
odniesieniu do stosowania warunków, o 
których mowa w ust. 1, jak również 
ustanowić procedurę, która będzie 
realizowana w celu zastosowania ust. 4 i 
5. Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Warunki stosowania tego artykułu zostały już wystarczająco określone i w związku z tym nie 
ma potrzeby dalszego ich precyzowania poprzez wytyczne dotyczące procedury komitologii.
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Poprawka 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może przyjąć wytyczne w 
odniesieniu do stosowania warunków, o 
których mowa w ust. 1, jak również 
ustanowić procedurę, która będzie 
realizowana w celu zastosowania ust. 4 i 5. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.”

7. Komisja może zmienić wytyczne w 
odniesieniu do stosowania warunków, o 
których mowa w ust. 1, jak również 
ustanowić procedurę, która będzie 
realizowana w celu zastosowania ust. 4 i 5. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
zmienia się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 134
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Odstępstwa przewidziane w art. 7 ust. 
1 automatycznie stosuje się do odstępstw 
udzielonych na mocy art. 7 
rozporządzenia 1228/2003 z datą wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać dyskryminowania nowych inwestycji podlegających systemowi wyłączeń. 
Udzielone wyłączenia od zasady dostępu stron trzecich do sieci spełniły już kryteria określone 
w rozporządzeniu 1228/2003.  Aby uniknąć zakłócenia konkurencji oraz zawiłej procedury w 
odniesieniu do udzielonych dotychczas wyłączeń, konieczne jest jednoznaczne wydłużenie 
obecnie obowiązujących decyzji w sprawie wyłączeń, udzielonych na mocy art. 7 
rozporządzenia 1228/2003, na nowo proponowany art. 8 dyrektywy 2003/54 (wydzielanie 
własnościowe).

Poprawka 135
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Odstępstwa przewidziane w art. 7 ust. 
1 automatycznie stosuje się do odstępstw 
udzielonych na mocy art. 7 
rozporządzenia 1228/2003 z datą wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać dyskryminowania nowych inwestycji podlegających systemowi wyłączeń. 
Udzielone wyłączenia od zasady dostępu stron trzecich do sieci spełniły już kryteria określone
w rozporządzeniu 1228/2003.

Poprawka 136
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 -a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dodaje się artykuł 7-a) w 
następującym brzmieniu:

"Artykuł 7-a

Zniesienie barier administracyjnych w 
celu zwiększenia zdolności

Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu swych procedur mając na 
uwadze zidentyfikowanie i usunięcie 
przeszkód administracyjnych w celu 
zwiększenia zdolności połączeń 
wzajemnych. Państwa członkowskie 
identyfikują te segmenty sieci, które 
wymagają wzmocnienia, aby podnieść 
ogólny poziom zdolności połączeń 
wzajemnych zgodnie z celem szerokiej 
integracji rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zdolności transgranicznej to poważna przeszkoda w osiągnięciu integracji europejskich 
rynków gazowych. Aby podnieść zasięg zdolności transgranicznej, państwa członkowskie UE 
zobowiązują się do zwiększenia zdolności oraz do zidentyfikowania i usunięcia 
administracyjnych barier w tym kierunku.

Poprawka 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 7a skreślony
Rynki detaliczne

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
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transgranicznych rynków detalicznych w 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają, że funkcje i 
zakres odpowiedzialności operatorów 
systemów przesyłowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
odbiorców oraz, w razie konieczności, 
innych uczestników rynku, są określone w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów przy pomocy 
liczników.
Zasady te są podawane do wiadomości 
publicznej, są opracowywane z zamiarem 
zharmonizowania transgranicznego 
dostępu do odbiorców i podlegają 
przeglądowi przeprowadzanemu przez 
organy regulacyjne.”

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia w sprawie harmonizacji rynku detalicznego elektryczności powinny zostać 
usunięte lub wyrażone wyłącznie we wniosku dotyczącym dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(COM(2007)0528 wersja ostateczna). Wniosek w sprawie transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i warunków dostępu do sieci (COM(2007)513) powinien koncentrować się na 
rynkach hurtowych i bezpieczeństwie dostaw.

Poprawka 138
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych w 

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych rynków w 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
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skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają, że funkcje i 
zakres odpowiedzialności operatorów 
systemów przesyłowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
odbiorców oraz, w razie konieczności, 
innych uczestników rynku, są określone w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów przy pomocy 
liczników.

członkowskie zapewniają określenie 
funkcji i zakresu odpowiedzialności 
operatorów systemów przesyłowych, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
dostawców i odbiorców oraz, w razie 
konieczności, innych uczestników rynku w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów zużycia.

Zasady te są podawane do wiadomości 
publicznej, są opracowywane z zamiarem 
zharmonizowania transgranicznego 
dostępu do odbiorców i podlegają 
przeglądowi przeprowadzanemu przez 
organy regulacyjne.

Zasady te są podawane do wiadomości 
publicznej i podlegają przeglądowi 
przeprowadzanemu przez organy 
regulacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane transgraniczne rynki detaliczne niekoniecznie dążą do rozwoju dobrze 
funkcjonujących, regionalnych i wspólnotowych rynków hurtowych, a to powinno być ich 
priorytetem. Należy w pełni ocenić, co za sobą niesie wybór takiego celu regulacyjnego, a 
także precyzyjnie zanalizować koszty i korzyści, jakie wiążą się z dążeniem do niego, 
ponieważ może się okazać, że z tego tytułu powstaną znaczące zbędne koszty, które 
przeważają nad korzyściami.

Poprawka 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 7 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady te są podawane do wiadomości 
publicznej, są opracowywane z zamiarem 
zharmonizowania transgranicznego 
dostępu do odbiorców i podlegają 

Zasady te są opracowywane z zamiarem 
wspierania i zapewniania
transgranicznego dostępu do odbiorców.
Należy je podać do wiadomości publicznej 
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przeglądowi przeprowadzanemu przez 
organy regulacyjne.

po przeglądzie przeprowadzanym przez 
organy regulacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Za rynki detaliczne oraz warunki ramowe, m.in. dla operatorów systemu dystrybucji, 
odpowiadają nadal państwa członkowskie.

Poprawka 140
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odpowiednich przypadkach wytyczne 
zapewniające minimalny stopień 
harmonizacji wymagany dla realizacji 
celu niniejszego rozporządzenia określają 
także: 

skreślony

a) szczegóły dotyczące przekazywania
informacji, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w art. 5; 
b) szczegóły dotyczące kwestii rynku 
detalicznego ujętych w art. 7a; 
c) szczegóły dotyczące zasad podłączenia 
do sieci, określających relacje pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych a 
podłączonymi odbiorcami;
d) szczegóły dotyczące zasad 
interoperacyjności;
e) szczegóły dotyczące zasad handlu 
energią elektryczną;
f) szczegóły dotyczące zasad bilansowania 
i rynku rezerw zmierzające do dalszej 
integracji rynków bilansowania i rezerw 
energii;
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g) szczegóły dotyczące zasad ulg 
inwestycyjnych, włącznie z sygnałami 
lokalizacyjnymi;
h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Zakres przeniesienia uprawnień na Komisję w ramach procedury komitologii jest 
niewłaściwy. Treść, cel i zakres upoważnienia muszą być o wiele bardziej precyzyjnie 
sformułowane szczególnie wtedy, gdy Komisja wkracza na nowy teren. 

Poprawka 141
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odpowiednich przypadkach wytyczne 
zapewniające minimalny stopień 
harmonizacji wymagany dla realizacji celu 
niniejszego rozporządzenia określają także: 

3. W odpowiednich przypadkach 
konkretne wytyczne zapewniające 
minimalny stopień harmonizacji 
wymagany dla realizacji celu niniejszego 
rozporządzenia określają także:

a) szczegóły dotyczące przekazywania 
informacji, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w art. 5; 

a) szczegóły dotyczące przekazywania 
informacji, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w art. 5; 

b) szczegóły dotyczące kwestii rynku 
detalicznego ujętych w art. 7a; 

b) szczegóły dotyczące kwestii rynku 
detalicznego ujętych w art. 7a; 

c) szczegóły dotyczące zasad podłączenia 
do sieci, określających relacje pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych a 
podłączonymi odbiorcami;

c) szczegóły dotyczące zasad podłączenia 
do sieci, określających relacje pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych a 
podłączonymi odbiorcami;

d) szczegóły dotyczące zasad 
interoperacyjności;

d) szczegóły dotyczące zasad 
interoperacyjności;

e) szczegóły dotyczące zasad handlu 
energią elektryczną;
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f) szczegóły dotyczące zasad bilansowania 
i rynku rezerw zmierzające do dalszej 
integracji rynków bilansowania i rezerw 
energii;

e) szczegóły dotyczące zasad bilansowania 
i rynku rezerw zmierzające do dalszej 
integracji rynków bilansowania i rezerw 
energii, bez względu na priorytetowe 
wprowadzenie transgranicznego handlu 
intraday (gdy czas trwania inwestycji nie 
przekracza jednego dnia);

g) szczegóły dotyczące zasad ulg 
inwestycyjnych, włącznie z sygnałami 
lokalizacyjnymi;

f) szczegóły dotyczące zasad ulg 
inwestycyjnych, włącznie z sygnałami 
lokalizacyjnymi;

h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

g) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Zakres przeniesienia uprawnień na Komisję w ramach procedury komitologii jest 
niewłaściwy. Treść, cel i zakres upoważnienia muszą być o wiele bardziej precyzyjnie 
sformułowane szczególnie wtedy, gdy Komisja wkracza na nowy teren, jak w przypadku 
hurtowego handlu energią elektryczną.

Zgodnie z opracowanymi w oparciu o niniejszy artykuł i obowiązującymi wytycznymi 
dotyczącymi zarządzania ograniczeniami przesyłowymi od dnia 1 stycznia 2008 r. istnieje 
obowiązek wprowadzenia transgranicznego handlu intraday.

Poprawka 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegóły dotyczące kwestii rynku 
detalicznego ujętych w art. 7a;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia w sprawie harmonizacji rynku detalicznego elektryczności powinny zostać 
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usunięte lub wyrażone wyłącznie we wniosku dotyczącym dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(COM(2007)0528 wersja ostateczna). Wniosek w sprawie transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i warunków dostępu do sieci (COM(2007)513) powinien koncentrować się na 
rynkach hurtowych i bezpieczeństwie dostaw.

Poprawka 143
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegóły dotyczące kwestii rynku 
detalicznego ujętych w art. 7a;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane transgraniczne rynki detaliczne niekoniecznie dążą do rozwoju dobrze 
funkcjonujących, regionalnych i wspólnotowych rynków hurtowych, a na tym powinno 
koncentrować się niniejsze rozporządzenie.  Propozycje sprawdzonych wzorców często 
okazują się lepsze niż formalne wytyczne w obszarze detalicznym, który w głównej mierze 
podlega zasadzie pomocniczości.

Poprawka 144
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szczegóły dotyczące zasad handlu 
energią elektryczną;

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Zakres przeniesienia uprawnień na Komisję w ramach procedury komitologii jest 
niewłaściwy. Treść, cel i zakres upoważnienia muszą być o wiele bardziej precyzyjnie 
sformułowane szczególnie wtedy, gdy Komisja wkracza na nowy teren, jak w przypadku 
hurtowego handlu energią elektryczną.

Zgodnie z opracowanymi w oparciu o niniejszy artykuł i obowiązującymi wytycznymi 
dotyczącymi zarządzania ograniczeniami przesyłowymi od dnia 1 stycznia 2008 r. istnieje 
obowiązek wprowadzenia transgranicznego handlu intraday.

Poprawka 145
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szczegóły dotyczące zasad handlu 
energią elektryczną;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Należy usunąć zapis dotyczący przyjmowania wytycznych lub przepisów.

Poprawka 146
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) szczegóły dotyczące zasad bilansowania 
i rynku rezerw zmierzające do dalszej 
integracji rynków bilansowania i rezerw 
energii;

f) szczegóły dotyczące zasad bilansowania 
i rynku rezerw zmierzające do dalszej 
integracji rynków bilansowania i rezerw 
energii, bez względu na priorytetowe 
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wprowadzenie transgranicznego handlu 
intraday (gdy czas trwania inwestycji nie 
przekracza jednego dnia);

Or. de

Uzasadnienie

Zakres przeniesienia uprawnień na Komisję w ramach procedury komitologii jest 
niewłaściwy. Treść, cel i zakres upoważnienia muszą być o wiele bardziej precyzyjnie 
sformułowane szczególnie wtedy, gdy Komisja wkracza na nowy teren, jak w przypadku 
hurtowego handlu energią elektryczną.

Zgodnie z opracowanymi w oparciu o niniejszy artykuł i obowiązującymi wytycznymi 
dotyczącymi zarządzania ograniczeniami przesyłowymi od dnia 1 stycznia 2008 r. istnieje 
obowiązek wprowadzenia transgranicznego handlu intraday.

Poprawka 147
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szczegóły dotyczące zasad ulg 
inwestycyjnych, włącznie z sygnałami 
lokalizacyjnymi;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Zezwolenie na tak zwane sygnały lokalizacyjne dla sieci elektroenergetycznych jest już ujęte w 
art. 8 ust. 2. W związku z tym zbędny jest dodatkowy zapis dotyczący przyjmowania 
wytycznych.
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Poprawka 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Upoważnienie do przyjmowania wytycznych dla art. 2c) ust. 3 zostało określone w art. 2e) 
ust.3. Ponieważ pozostałe wytyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1, mogą być przez Komisję 
tylko zmieniane, a nie przyjmowane, należy skreślić odniesienie do nich w art. 8 z uwagi na 
względy spójności.

Poprawka 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zagadnienia ujęte w art. 2c ust. 3 nie powinny być ujmowane w wytycznych, jak określono w 
art. 8.
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Poprawka 150
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odpowiednich przypadkach i po 
złożeniu przez agencję propozycji zgodnie 
z art. 2e ust. 1, Komisja może przyjąć 
strategiczne wytyczne w dziedzinach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 i ust. 5 jako 
podstawę Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w celu rozwinięcia 
szczegółowych projektów przepisów 
technicznych, o których mowa w art. 2c 
ust. 3 oraz projektu 10-letniego planu 
inwestycji, o którym mowa w art. 2c ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Skutkiem ujęcia w art. 2e takiej procedury, również art. 8 powinien odnosić się do możliwości 
przyjęcia „wytycznych strategicznych” po przejściu tej samej procedury, jak w przypadku 
innych wytycznych przewidzianych w rozporządzeniu. Wymaga to zatem dodania akapitu do 
ust. 3a niniejszego artykułu. Aktualny wykaz wytycznych w tym artykule wymaga dokładnego 
zbadania w świetle 11 dziedzin. 

Poprawka 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjmować wytyczne
odnoszące się do kwestii wymienionych w 
ust. 1 do 3. Może zmieniać wytyczne 

5. Agencja przyjmuje wytyczne zgodnie z 
art. 2da.
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określone w ust. 4 zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w art. 5 i 6, w 
szczególności tak, aby włączyć 
szczegółowe wytyczne w sprawie 
wszystkich metod alokacji zdolności 
przesyłowych stosowanych w praktyce 
oraz zapewnić przekształcanie 
mechanizmów zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi zgodnie z celami rynku 
wewnętrznego. Jeżeli sytuacja tego 
wymaga, w trakcie takich zmian ustala się 
wspólne zasady dotyczące minimalnych 
standardów bezpieczeństwa i działania 
stosowanych w trakcie użytkowania i 
działania sieci, jak określono w 
art. 5 ust. 2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia między innymi poprzez 
jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2
Przyjmując lub zmieniając wytyczne, 
Komisja gwarantuje, że zapewniają one 
minimalny stopień harmonizacji 
wymagany dla osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia oraz nie 
wykraczają poza to, co jest konieczne dla 
tego celu.
Przyjmując lub zmieniając wytyczne, 
Komisja wskazuje, jakie działania podjęła 
w odniesieniu do zgodności zasad w 
państwach trzecich, będących częścią 
europejskiego systemu 
elektroenergetycznego, z przedmiotowymi 
wytycznymi.
Przyjmując te wytyczne po raz pierwszy, 
Komisja zapewnia, że obejmują one w 
jednym projekcie dotyczącym środków co 
najmniej zagadnienia określone w ust. 1 
lit. a) i d), oraz w ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zachowanie spójności z założeniem, że Agencja 
odpowiedzialna jest za rozwijanie, a po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji, 
przyjmowanie tych wytycznych.

Poprawka 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować wytyczne 
odnoszące się do kwestii wymienionych w 
ust. 1 do 3, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w art. 5 i 6, w 
szczególności tak, aby włączyć 
szczegółowe wytyczne w sprawie 
wszystkich metod alokacji zdolności 
przesyłowych stosowanych w praktyce 
oraz zapewnić przekształcanie 
mechanizmów zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi zgodnie z celami rynku 
wewnętrznego. Jeżeli sytuacja tego 
wymaga, w trakcie takich zmian ustala się 
wspólne zasady dotyczące minimalnych 
standardów bezpieczeństwa i działania 
stosowanych w trakcie użytkowania i 
działania sieci, jak określono w 
art. 5 ust. 2.

Komisja może zmieniać wytyczne 
odnoszące się do kwestii wymienionych w 
ust. 1 do 3. Może ona zmieniać wytyczne, o 
których mowa w ust. 4, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w art. 5 i 6, w 
szczególności tak, aby włączyć 
szczegółowe wytyczne w sprawie 
wszystkich metod alokacji zdolności 
przesyłowych stosowanych w praktyce 
oraz zapewnić przekształcanie 
mechanizmów zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi zgodnie z celami rynku 
wewnętrznego. Jeżeli sytuacja tego 
wymaga, w trakcie takich zmian ustala się 
wspólne zasady dotyczące minimalnych 
standardów bezpieczeństwa i działania 
stosowanych w trakcie użytkowania i 
działania sieci, jak określono w 
art. 5 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia między innymi poprzez 
jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
zmienia się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Przyjmując lub zmieniając wytyczne, 
Komisja gwarantuje, że zapewniają one 
minimalny stopień harmonizacji 
wymagany dla osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia oraz nie 

Zmieniając wytyczne, Komisja 
gwarantuje, że zapewniają one minimalny 
stopień harmonizacji wymagany dla 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia oraz nie wykraczają poza 
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wykraczają poza to, co jest konieczne dla 
tego celu.

to, co jest konieczne dla tego celu.

Przyjmując lub zmieniając wytyczne, 
Komisja wskazuje, jakie działania podjęła 
w odniesieniu do zgodności zasad w 
państwach trzecich, będących częścią 
europejskiego systemu 
elektroenergetycznego, z przedmiotowymi 
wytycznymi.

Zmieniając wytyczne, Komisja wskazuje, 
jakie działania podjęła w odniesieniu do 
zgodności zasad w państwach trzecich, 
będących częścią europejskiego systemu 
elektroenergetycznego, z przedmiotowymi 
wytycznymi.

Przyjmując te wytyczne po raz pierwszy, 
Komisja zapewnia, że obejmują one w 
jednym projekcie dotyczącym środków co 
najmniej zagadnienia określone w ust. 1 
lit. a) i d), oraz w ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 153
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Artykuł 12 ust. 1 uzyskuje 
następujące brzmienie:
1. Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa 
członkowskie zapewniają krajowym 
organom regulacyjnym uprawnienia 
skutecznego gwarantowania zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem za sprawą 
udzielenia im lub innym organom 
uprawnień do wydawania zleceń 
zgodności oraz nakładania skutecznych, 
odstraszających i proporcjonalnych kar.
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Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ustanowionych przepisach 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2010 r., oraz 
powiadamiają bezzwłocznie o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Or. en

(Zmiana brzmienia art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1228/2003)

Uzasadnienie

Zdaniem Rady Europejskich Regulatorów Energetyki obecny stan wdrożenia rozporządzenia 
1228/2003 wykazuje braki spowodowane nieobecnością skutecznych sankcji nakładanych 
przez państwa członkowskie.  Należy zapewnić efektywne korzystanie przez organy 
regulacyjne z uprawnień egzekucyjnych, by były one w stanie nakładać sankcje w przypadku 
nieprzestrzegania wymogów rozporządzenia.

Poprawka 154
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Artykuł 12 ust. 1 uzyskuje 
następujące brzmienie:
1. Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa 
członkowskie zapewniają krajowym 
organom regulacyjnym ustanowionym na 
mocy art. 2 dyrektywy 2003/54/WE 
uprawnienia skutecznego gwarantowania 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem 
za sprawą udzielenia im lub innym 
organom uprawnień do wydawania zleceń 
zgodności oraz nakładania skutecznych, 
odstraszających i proporcjonalnych kar. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ustanowionych przepisach 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2010 r., oraz 
powiadamiają bezzwłocznie o wszystkich 
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późniejszych ich zmianach.

Or. en

(Zmiana brzmienia art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1228/2003)

Uzasadnienie

Obecny stan wdrożenia rozporządzenia 1228/2003 wykazuje braki spowodowane 
nieobecnością skutecznych sankcji nakładanych przez państwa członkowskie. Forum z 
Florencji wyraziło głębokie zaniepokojenie w odniesieniu do ograniczonego zasięgu, w jakim 
organy regulacyjne korzystają ze swoich uprawnień w zakresie nakładania sankcji w 
przypadku niezgodności z wymogami rozporządzenia.  Nie powinno pozostawiać się 
marginesu swobody pozwalającego na negocjacje w przypadkach nieprzestrzegania 
przepisów, a organy regulacyjne powinny dysponować uprawnieniami egzekucyjnymi.
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