
AM\717626PL.doc PE404.542v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2007/0196(COD)

25.3.2008

POPRAWKI
38 - 177

Projekt sprawozdania
Romano Maria La Russa
(PE400.700v01-00)

Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))



PE404.542v02-00 2/113 AM\717626PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\717626PL.doc 3/113 PE404.542v02-00

PL

Poprawka 38
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie jednak żadnemu 
przedsiębiorstwu we Wspólnocie nie 
można zagwarantować prawa do 
sprzedawania gazu 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, gdyż obecne ramy prawne 
są niewystarczające.

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować wszystkim 
przedsiębiorstwom we wszystkich 
państwach członkowskich prawa do 
sprzedawania gazu 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, gdyż obecne ramy prawne 
są niewystarczające.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję sugerowałoby, że we wszystkich państwach 
członkowskich w UE istnieją problemy w zakresie konkurencji, o których mówi Komisja.

Poprawka 39
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Najnowsze dane statystyczne 
opublikowane przez Eurostat pokazują, że 
w roku 2005 UE-27 była w 57,7% 
uzależniona od importu gazu ziemnego. W 
latach 1995-2005, pomimo względnie 
stałego poziomu produkcji gazu, 
wewnętrzny popyt na niego wzrósł o 33% i 
był zaspokojony przez wzrost importu o 
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77%. Poza Danią i Holandią, które są 
eksporterami gazu ziemnego, a także poza 
Wielką Brytanią, Rumunią i Polską, 
których zależność od gazu ziemnego 
wynosi odpowiednio 10%, 30% i 70%, 
energetyczna zależność pozostałych 
państw członkowskich od gazu ziemnego 
wynosi 80%.

Or. ro

Uzasadnienie

Powyższe dane statystyczne są niezbędne do przedstawienia sytuacji na europejskim rynku 
gazu ziemnego oraz energetycznej zależności państw członkowskich od importu gazu 
ziemnego.

Poprawka 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji z dnia 
10 stycznia 2007 r., zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna”, 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie zakończenia budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenia jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych mających 
siedzibę we Wspólnocie. Komunikat w 
sprawie wewnętrznego rynku energii oraz 
sprawozdanie końcowe z badania 
konkurencji w sektorze wykazały, że 
obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

(4) W komunikacie Komisji z dnia 
10 stycznia 2007 r., zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna”, 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie zakończenia budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenia jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych mających 
siedzibę we Wspólnocie. Komunikat w 
sprawie wewnętrznego rynku energii 
wykazał, że obecne przepisy i środki nie 
zapewniają podstaw niezbędnych dla 
osiągnięcia celu, jakim jest właściwie 
funkcjonujący rynek wewnętrzny. 
Natomiast sprawozdanie końcowe z 
badania konkurencji w sektorze, a także 
analiza wpływu dokonana na podstawie 
trzeciego pakietu legislacyjnego 
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dotyczącego wewnętrznego rynku energii 
nie dostarczyły żadnego przekonującego 
elementu umożliwiającego opracowanie 
najlepszego lub jedynego środka 
służącego poprawie jego funkcjonowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Analiza wpływu była poddana ostrej krytyce podczas prezentacji w komisji ITRE, szczególnie 
za bardzo sporne wzajemne powiązania statystyczne oraz serie danych niekompletnych i bez 
podania źródła. Przedstawiając w najlepszym razie stronniczy obraz rzeczywistości 
funkcjonowania rynków gazu ziemnego w Europie, nie umożliwiła określenia jedynego środka 
służącego poprawie jego funkcjonowania.

Poprawka 41
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W wielu państwach członkowskich 
rynki zdominowane są przez duże 
podmioty. Krajowe organy regulacyjne 
powinny posiadać kompetencje w zakresie 
identyfikowania dominującej pozycji 
rynkowej przedsiębiorstwa gazowniczego 
oraz realizacji średniookresowego planu 
ograniczającego udział w odnośnym 
rynku do 20%. Odnośny rynek powinna 
określać Komisja i powinien on 
uwzględniać wszelkie zmiany dotyczące 
zasięgu geograficznego tego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Doprowadzi to do otwarcia rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych 
krajach, w których obecni są dominujący uczestnicy rynku, oraz do zapewnienia uczciwego 
dostępu dla innych uczestników rynku. W miarę postępującej integracji rynków rozmiary 
geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi firmom rozwój równolegle 
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z postępem integracji rynków.

Poprawka 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W wielu państwach członkowskich 
rynki zdominowane są przez duże 
podmioty. Krajowe organy regulacyjne 
powinny posiadać kompetencje w zakresie 
identyfikowania dominującej pozycji 
rynkowej przedsiębiorstw gazowniczych 
oraz nakładania niezbędnych środków w 
celu zapewnienia, aby maksymalny udział 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa w 
odnośnym rynku nie przekraczał 30%, 
trzech największych przedsiębiorstw 50%, 
a pięciu największych przedsiębiorstw 
66,7% udziału. Odnośny rynek powinna 
określać Komisja. Należy uwzględniać 
wszelkie zmiany dotyczące zasięgu 
geograficznego tego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

 Aby zapobiec rynkowym manipulacjom w zakresie cen kartelowych na danym rynku, istotny 
jest nie tylko udział największego przedsiębiorstwa, lecz również pewne „rozbicie” pozostałej 
części rynku; koncentracja rynku jest mierzona przez organy ds. konkurencji według stopy 
koncentracji 1, 3 i 5 (SK1, SK3, SK5).
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Poprawka 43
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W wielu państwach członkowskich 
rynki zdominowane są przez duże 
podmioty. Organy regulacyjne powinny 
posiadać kompetencje w zakresie 
identyfikowania dominującej pozycji 
rynkowej przedsiębiorstwa gazowniczego 
oraz realizacji średniookresowego planu 
ograniczającego udział w jakimkolwiek 
odnośnym rynku do 40%, zgodnie z 
kryteriami Komisji służącymi do oceny 
znaczącej pozycji na rynku. Odnośny 
rynek powinna określać Komisja. Należy 
uwzględniać wszelkie zmiany dotyczące 
zasięgu geograficznego tego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Doprowadzi to do otwarcia rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych 
krajach, w których obecni są dominujący uczestnicy rynku, oraz do zapewnienia uczciwego 
dostępu dla innych uczestników rynku. W miarę postępującej integracji rynków rozmiary 
geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi firmom rozwój równolegle 
z postępem integracji rynków.

Poprawka 44
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W wielu państwach członkowskich 
rynki zdominowane są przez duże 
podmioty. Organy regulacyjne powinny 
posiadać kompetencje w zakresie 
identyfikowania dominującej pozycji 
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rynkowej przedsiębiorstwa gazowniczego 
oraz realizacji średniookresowego planu 
ograniczającego udział w jakimkolwiek 
odnośnym rynku do 50%, zgodnie z 
kryteriami Komisji służącymi do oceny 
znaczącej pozycji na rynku. Odnośny 
rynek powinna określać Komisja i 
powinien on uwzględniać wszelkie zmiany 
dotyczące zasięgu geograficznego tego 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Doprowadzi to do otwarcia rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych 
krajach, w których obecni są dominujący uczestnicy rynku, oraz do zapewnienia uczciwego 
dostępu dla innych uczestników rynku. W miarę postępującej integracji rynków rozmiary 
geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi firmom rozwój równolegle 
z postępem integracji rynków.

Poprawka 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Bez skutecznego oddzielenia sieci od 
działalności w zakresie produkcji i dostaw 
istnieje nieuniknione ryzyko dyskryminacji 
w zakresie eksploatacji sieci oraz 
zniechęcania pionowo zintegrowanych
przedsiębiorstw do dokonywania 
stosownych inwestycji w posiadane sieci.

(5) Bez skutecznego oddzielenia sieci od 
działalności w zakresie produkcji i dostaw 
istnieje nieuniknione ryzyko dyskryminacji 
w zakresie eksploatacji sieci oraz 
zniechęcania przedsiębiorstw do 
dokonywania stosownych inwestycji w 
posiadane sieci. Inwestycje te zasadniczo 
są motywowane wynagrodzeniem 
otrzymywanym przez operatora. Ustalając 
niskie wynagrodzenie, krajowy organ 
regulacyjny spowodowałby zmniejszenie 
inwestycji. Natomiast ustalając 
wynagrodzenie sprawiedliwe i 
współmierne powodujące, że wpływy 
pokrywają koszt i amortyzację takich 
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inwestycji, krajowy organ regulacyjny 
spowodowałby automatyczny wzrost 
inwestycji bez względu na to, czy operator 
sieci jest częścią grupy zintegrowanej, czy 
nie. Tak więc pierwszym głównym 
czynnikiem wpływającym na inwestycje 
jest regulacja taryfowa oraz rola i 
uprawnienia krajowych organów 
regulacyjnych, które należy zwiększyć w 
celu zakończenia realizacji rynku 
wewnętrznego z korzyścią dla odbiorcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Struktura majątkowa przedsiębiorstwa nie ma decydującego wpływu na inwestycje, które są 
podejmowane w zależności od możliwości amortyzacji i dochodu z inwestycji. Rozdzielenie 
majątkowe nie stanowi rozwiązania problemu stwarzanego przez wszystkie monopole, jakim 
jest ryzyko wykorzystywania tej sytuacji do zwiększenia dochodów monopolu. Ryzyko to 
istnieje niezależnie od struktury majątkowe  bez względu na to, czy przedsiębiorstwo jest 
pionowo zintegrowane, czy nie.

Poprawka 46
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Bez skutecznego oddzielenia sieci od 
działalności w zakresie produkcji i dostaw 
istnieje nieuniknione ryzyko 
dyskryminacji w zakresie eksploatacji sieci 
oraz zniechęcania pionowo 
zintegrowanych przedsiębiorstw do 
dokonywania stosownych inwestycji w 
posiadane sieci.

(5) Bez skutecznego oddzielenia sieci od 
działalności w zakresie produkcji i dostaw 
istnieje ryzyko dyskryminacji w zakresie 
eksploatacji sieci oraz zniechęcania 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw 
do dokonywania stosownych inwestycji w
posiadane sieci.

Or. en
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Poprawka 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego wydzielenia 
nie doprowadziły do skutecznego 
wydzielenia operatorów systemu 
przesyłowego. Na posiedzeniu w Brukseli 
w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada 
Europejska wezwała Komisję do 
opracowania wniosków legislacyjnych w 
zakresie skutecznego oddzielenia działań 
związanych z dostawą i produkcją energii 
od działań związanych z eksploatacją sieci.

(6) Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego wydzielenia 
nie doprowadziły dotychczas do 
skutecznego wydzielenia operatorów 
systemu przesyłowego w każdym państwie 
członkowskim, częściowo ze względu na 
brak wdrożenia istniejącego europejskiego 
prawodawstwa. Na posiedzeniu w Brukseli 
w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada 
Europejska wezwała Komisję do 
opracowania wniosków legislacyjnych w 
zakresie skutecznego oddzielenia działań 
związanych z dostawą i produkcją energii 
od działań związanych z eksploatacją sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że jedną z przyczyn niedostatecznego funkcjonowania europejskiego rynku 
energii jest niewystarczający poziom wdrożenia obowiązujących obecnie przepisów, co 
podkreślono również w ust. 151 – 153 i 478 sprawozdania z badania sektorowego.

Poprawka 48
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przedstawiona ocena wpływu nie była 
w stanie wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że w sektorze energetycznym 
istnieje związek przyczynowy między 
dyskryminacją w zakresie dostępu a 
strukturą własności, między rozmiarem 
inwestycji a strukturą własności lub 
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między poziomem cen a strukturą 
własności. Dane empiryczne przemawiają 
raczej za związkiem przyczynowym między 
wszystkimi tymi kwestiami a skuteczną 
regulacją.

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawiona ocena wpływu stanowi empiryczną bazę danych, na których opierają się 
niniejsze propozycje. Również po przeprowadzeniu dokładnej analizy treści i kontekstu oceny 
wpływu pozostają wątpliwości, czy zaproponowane środki są odpowiednie do osiągnięcia 
celów ustanowionych w ramach przedstawionego pakietu środków. 

Poprawka 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jedynie zniesienie naturalnych 
tendencji pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji 
jest w stanie zagwarantować skuteczne 
wydzielenie. Wydzielenie własnościowe,
które należy rozumieć jako wyznaczenie 
właściciela sieci na operatora sieci 
zachowującego niezależność od wszelkich 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją, jest bezspornie 
najskuteczniejszym i najbardziej stabilnym
sposobem na rozwiązanie nieuniknionego 
konfliktu interesów oraz zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., określił wydzielenie 
własnościowe na poziomie przesyłu jako 
najskuteczniejsze narzędzie wspierania 

(7) Jedynie zniesienie naturalnych 
tendencji pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji 
jest w stanie zagwarantować skuteczne 
wydzielenie. Wydzielenie własnościowe, 
które należy rozumieć jako wyznaczenie 
właściciela sieci na operatora sieci 
zachowującego niezależność od wszelkich 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją, jest uznana przez Komisję za 
skuteczny i stabilny sposób rozwiązania
nieuniknionego konfliktu interesów oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. 
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., określił wydzielenie 
własnościowe na poziomie przesyłu jako 
skuteczne narzędzie wspierania inwestycji 
w infrastrukturę w niedyskryminujący 
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inwestycji w infrastrukturę w 
niedyskryminujący sposób, 
sprawiedliwego dostępu do sieci dla 
nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. Dlatego też państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do zapewnienia, 
że ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione do sprawowania kontroli –
włączając w to posiadanie prawa 
akcjonariuszy mniejszościowych do 
blokowania decyzji w kwestiach o 
znaczeniu strategicznym, takich jak 
inwestycje – nad przedsiębiorstwem 
prowadzącym działalność w zakresie 
produkcji lub dostaw, i jednocześnie do 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub systemu przesyłowego lub do 
posiadania w nich udziałów. Przeciwnie, 
sprawowanie kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego powinno wykluczać 
możliwość posiadania jakichkolwiek 
udziałów w przedsiębiorstwie dostaw lub 
wykonywania względem niego 
jakichkolwiek praw.

sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci 
dla nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. W związku z tym, że Wspólnota nie 
może żądać wywłaszczenia przedsiębiorstw 
i środków produkcji i jest związana 
podstawowym prawem własności, państwa 
członkowskie powinny być jednak również 
uprawnione do stosowania mniej 
inwazyjnych i uciążliwych mechanizmów 
w celu rozwiązania konfliktów interesów i 
zapewnienia inwestycji. Ponadto tylko 
takie alternatywne rozwiązania 
zapewniają równe traktowanie 
przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, 
które stanowi jedną z podstawowych zasad 
prawa wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że wydzielenie własnościowe może być uznane za skuteczny sposób rozwiązania 
konfliktu interesów w ramach zintegrowanych przedsiębiorstw, wszyscy jego zwolennicy nie 
zdołali dotychczas wykazać, że istniejące problemy w zakresie konkurencji na europejskich 
rynkach energetycznych mogą być rozwiązane jedynie poprzez wydzielenie własnościowe 
operatorów systemów przesyłowych.
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Poprawka 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jedynie zniesienie naturalnych 
tendencji pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw do stosowania 
dyskryminacji względem konkurentów w 
zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji 
jest w stanie zagwarantować skuteczne 
wydzielenie. Wydzielenie własnościowe, 
które należy rozumieć jako wyznaczenie 
właściciela sieci na operatora sieci 
zachowującego niezależność od wszelkich 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją, jest bezspornie 
najskuteczniejszym i najbardziej 
stabilnym sposobem na rozwiązanie 
nieuniknionego konfliktu interesów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Z tej 
przyczyny Parlament Europejski w swojej 
rezolucji w sprawie perspektyw rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu, 
przyjętej w dniu 10 lipca 2007 r., określił 
wydzielenie własnościowe na poziomie 
przesyłu jako najskuteczniejsze narzędzie 
wspierania inwestycji w infrastrukturę w 
niedyskryminujący sposób, 
sprawiedliwego dostępu do sieci dla 
nowych podmiotów oraz przejrzystego 
rynku. Dlatego też państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do zapewnienia, 
że ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione do sprawowania kontroli –
włączając w to posiadanie prawa 
akcjonariuszy mniejszościowych do 
blokowania decyzji w kwestiach o 
znaczeniu strategicznym, takich jak 
inwestycje – nad przedsiębiorstwem 
prowadzącym działalność w zakresie 
produkcji lub dostaw, i jednocześnie do 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 

(7) Zniesienie naturalnych tendencji 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw 
do stosowania dyskryminacji względem 
konkurentów w zakresie dostępu do sieci 
oraz inwestycji jest w stanie 
zagwarantować skuteczne wydzielenie. 
Wydzielenie własnościowe, które należy 
rozumieć jako wyznaczenie właściciela 
sieci na operatora sieci zachowującego 
niezależność od wszelkich przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, jest 
jednym ze sposobów na rozwiązanie 
nieuniknionego konfliktu interesów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. 
Parlament Europejski w swojej rezolucji w 
sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, przyjętej w 
dniu 10 lipca 2007 r., określił zresztą, że 
stosowanie nowych środków rozdzielenia 
dotyczących sektora gazu nie jest łatwe i 
stanowczo wystąpił o opracowanie 
specjalnych rozwiązań umożliwiających 
temu sektorowi zakończenie realizacji 
rynku wewnętrznego gazu z 
uwzględnieniem różnic między rynkiem 
producenta i rynkiem odbiorcy.



PE404.542v02-00 14/113 AM\717626PL.doc

PL

lub systemu przesyłowego lub do 
posiadania w nich udziałów. Przeciwnie, 
sprawowanie kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego powinno wykluczać 
możliwość posiadania jakichkolwiek 
udziałów w przedsiębiorstwie dostaw lub 
wykonywania względem niego 
jakichkolwiek praw.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozdzielenie majątkowe jest jednym z proponowanych przez Komisję Europejską sposobów 
na rozwiązanie konfliktu interesów właściwego przedsiębiorstwom pionowo zintegrowanym. 
Nie jest jednak jedynym sposobem osiągnięcia tego celu i musi pozostać do wyboru spośród 
innych wymienionych w dyrektywie. Nie istnieje żaden przekonujący dowód, że rozdzielenie 
majątkowe umożliwia zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw! Pozostaje udowodnić to w 
poważnej analizie wpływu, która nie miała miejsca.

Poprawka 51
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Każdy wdrażany system powinien być 
skuteczny w zakresie eliminowania 
wszelkich konfliktów interesów między 
producentami i operatorami systemów 
przesyłowych i nie może tworzyć 
uciążliwego i skomplikowanego systemu 
prawnego dla krajowych organów 
regulacyjnych, który byłby trudny do 
wdrożenia i kosztowny.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie wprowadzane systemy muszą być skuteczne i proste.
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Poprawka 52
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Każdy wdrażany system powinien być 
skuteczny w zakresie eliminowania 
wszelkich konfliktów interesów między 
producentami i operatorami systemów 
przesyłowych, aby stworzyć system 
zachęcający do niezbędnych inwestycji i 
zapewnić dostęp nowych podmiotów w 
oparciu o przejrzyste i skuteczne przepisy 
regulacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne inwestycje zostaną przeprowadzone jedynie wówczas, jeżeli pomiędzy 
producentami a operatorami systemów przesyłowych (OSP) nie będzie konfliktu interesów.

Poprawka 53
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Każdy wdrażany system powinien być 
skuteczny w zakresie eliminowania 
wszelkich konfliktów interesów między 
producentami i operatorami systemów 
przesyłowych i nie może tworzyć 
uciążliwego i skomplikowanego systemu 
prawnego dla krajowych organów 
regulacyjnych, którego wdrożenie byłoby 
trudne i kosztowne.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie wprowadzane systemy muszą być skuteczne i proste.

Poprawka 54
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Każdy wdrażany system powinien być 
skuteczny w zakresie eliminowania 
wszelkich konfliktów interesów między 
producentami i operatorami systemów 
przesyłowych i nie może tworzyć 
uciążliwego i skomplikowanego systemu 
prawnego dla krajowych organów 
regulacyjnych, którego wdrożenie byłoby 
trudne i kosztowne.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie wprowadzane systemy muszą być skuteczne i proste.

Poprawka 55
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (7a) Gaz importuje się do Unii 
Europejskiej głównie i w coraz większym 
stopniu z krajów pozaeuropejskich; w 
regulacji europejskiej należy uwzględniać 
specyfikę integracji sektora gazu z 
rynkiem światowym, łącznie z różnicami 
między rynkami w ramach wcześniejszych 
lub późniejszych ogniw łańcucha 
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produkcyjnego.

Or. de

Uzasadnienie

 Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada Europejska wezwały do uwzględniania w 
wystarczającym stopniu różnic pomiędzy energią elektryczną a gazem.

Poprawka 56
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Parlament Europejski uznał w swojej 
rezolucji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 
perspektyw rynku wewnętrznego gazu i 
energii elektrycznej, „że zastosowanie 
dalszych środków w zakresie uwalniania 
własności w sektorze gazu ziemnego nie 
jest jasne” oraz że „wobec tego proponuje 
przygotowanie specyficznych rozwiązań 
(...) z uwzględnieniem różnic między 
rynkami w ramach wcześniejszych lub 
późniejszych ogniw łańcucha 
produkcyjnego”. Również Rada na swoim 
posiedzeniu w dniach 8 i 9 marca 2007 r. 
w Brukseli wezwała Komisję do 
uwzględnienia różnic między energią 
elektryczna a gazem. Różnice wynikają 
zwłaszcza z tego, że gaz musi być 
importowany głównie i w coraz większym 
stopniu z krajów pozaeuropejskich, 
podczas gdy energia elektryczna 
produkowana jest w samej Europie.

Or. de

Uzasadnienie

Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada Europejska wezwały do uwzględniania w 
wystarczającym stopniu różnice pomiędzy energią elektryczną a gazem.
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Poprawka 57
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ w ramach wydzielenia 
własnościowego wymagana jest w 
niektórych przypadkach restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, państwom członkowskim 
należy przydzielić dodatkowy czas na 
zastosowanie tych przepisów. Co więcej, ze 
względu na pionowe powiązania między 
sektorami energii elektrycznej i gazu, 
przepisy dotyczące wydzielenia powinny 
mieć zastosowanie do obu sektorów.

(8) Ponieważ w ramach wydzielenia 
własnościowego wymagana jest w 
niektórych przypadkach restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, państwom członkowskim 
należy przydzielić dodatkowy czas na 
zastosowanie tych przepisów. 

Or. en

Poprawka 58
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ w ramach wydzielenia 
własnościowego wymagana jest w 
niektórych przypadkach restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, państwom członkowskim 
należy przydzielić dodatkowy czas na 
zastosowanie tych przepisów. Co więcej, ze 
względu na pionowe powiązania między 
sektorami energii elektrycznej i gazu, 
przepisy dotyczące wydzielenia powinny 
mieć zastosowanie do obu sektorów.

(8) Ponieważ w ramach wydzielenia 
własnościowego wymagana jest w 
niektórych przypadkach restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, państwom członkowskim 
należy przydzielić dodatkowy czas na 
zastosowanie tych przepisów. 

Or. de
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Uzasadnienie

Uzasadnienie: Przepisy dotyczące wydzielenia mają daleko idące skutki dla bezpieczeństwa 
dostaw w Europie. Dlatego nie należy z góry wykluczać odrębnych rozwiązań dotyczących 
poszczególnych sektorów. 

Poprawka 59
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ w ramach wydzielenia 
własnościowego wymagana jest w 
niektórych przypadkach restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, państwom członkowskim 
należy przydzielić dodatkowy czas na 
zastosowanie tych przepisów. Co więcej, 
ze względu na pionowe powiązania między 
sektorami energii elektrycznej i gazu, 
przepisy dotyczące wydzielenia powinny 
mieć zastosowanie do obu sektorów.

(8) Ponieważ w ramach wydzielenia 
własnościowego wymagana jest w 
niektórych przypadkach restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, państwom członkowskim, 
które postanowią przeprowadzić 
wydzielenie własnościowe, należy 
przydzielić dodatkowy czas na 
zastosowanie tych przepisów. Co więcej, 
ze względu na pionowe powiązania między 
sektorami energii elektrycznej i gazu, 
przepisy dotyczące wydzielenia powinny 
mieć zastosowanie do obu sektorów.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe brzmienie uwzględnia fakt, że wydzielenie własnościowe jest jedynie jedną z opcji.

Poprawka 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Poprawka

(8a) Państwa członkowske, które tego 
sobie życzą, mogą stosować przepisy 
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niniejszej dyrektywy w sprawie 
rzeczywistego i skutecznego rozdzielenia 
systemów przesyłowych i operatorów sieci 
przesyłowych. Jest ono rzeczywiste, gdyż 
pozwala zapewnić niezależność 
operatorów sieci przesyłowych. Jest 
skuteczne, gdyż proponuje bardziej 
przystosowane ramy gwarantujące 
sprawiedliwą konkurencję, wystarczające 
inwestycje, dostęp dla nowych 
uczestników rynku oraz integrację rynków 
gazu ziemnego. Opiera się na środkach 
natury organizacyjnej, dotyczących 
zarządzania operatorami sieci 
przesyłowych oraz na środkach 
dotyczących inwestycji, przyłączania do 
sieci nowych zdolności produkcyjnych i 
integracji rynków poprzez współpracę 
regionalną. Spełnia wymogi ustalone na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
8-9 marca 2007 r. w Brukseli.

Or. fr

Uzasadnienie

Rzeczywiste i skuteczne rozdzielenie systemów przesyłowych i operatorów sieci przesyłowych 
pozwala zapewnić niezależność operatorów sieci przesyłowych za pomocą środków zgodnych 
z konstytucjami krajowymi, zasadą współmierności oraz swobodą przepływu kapitałów. 
Uzupełnione o środki mające na celu sprzyjanie inwestycjom oraz integracji rynków, stanowi 
całościowe rozwiązanie, jakie dyrektywa ma proponować państwom członkowskim.

Poprawka 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno 
umożliwić pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 

skreślony
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zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci oraz że wdrożona zostanie 
szczegółowa regulacja i szeroko zakrojone 
mechanizmy kontroli regulacji.

Or. en

Poprawka 62
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci oraz że wdrożona zostanie 
szczegółowa regulacja i szeroko zakrojone 
mechanizmy kontroli regulacji.

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci lub przeprowadzono 
skuteczne i wydajne wydzielenie, oraz że 
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja i 
szeroko zakrojone mechanizmy kontroli 
regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

 Należy wprowadzić alternatywny sposób zapewnienia niezależności OSP w ramach 
zintegrowanych przedsiębiorstw.
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Poprawka 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci oraz że wdrożona zostanie 
szczegółowa regulacja i szeroko zakrojone 
mechanizmy kontroli regulacji.

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci lub przeprowadzono 
skuteczne i wydajne wydzielenie, oraz że 
wdrożona zostanie szczegółowa regulacja i 
szeroko zakrojone mechanizmy kontroli 
regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić w tym miejscu punktu preambuły, że właściciele systemów przesyłowych, co 
do których nie przeprowadzono wydzielenia własnościowego, powinni mieć prawo wyboru 
pomiędzy niezależnym operatorem systemu a skutecznym i wydajnym modelem wydzielenia.

Poprawka 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym 

(10) Ustanowienie operatorów systemu 
przesyłowego zachowujących niezależność 
od przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją powinno umożliwić 
pionowo zintegrowanym 
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przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci oraz że wdrożona zostanie 
szczegółowa regulacja i szeroko zakrojone 
mechanizmy kontroli regulacji.

przedsiębiorstwom utrzymanie własności 
aktywów sieci przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego oddzielenia 
interesów, pod warunkiem, że niezależny 
operator systemu pełni wszystkie funkcje 
operatora sieci lub że stosowane jest 
rzeczywiste i skuteczne wydzielenie 
własnościowe oraz że wdrożona zostanie 
szczegółowa regulacja i szeroko zakrojone 
mechanizmy kontroli regulacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezależność operatorów sieci przesyłowych może zostać zagwarantowana poprzez 
rzeczywiste i skuteczne wydzielenie własnościowe w zakresie przesyłu, wprowadzone przez 
nowy punkt 8a preambuły. Ta opcja ma taką samą wartość, co rozdzielenie majątkowe 
działalności i niezależnego operatora systemu.

Poprawka 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
skutecznego i wydajnego wydzielenia 
prawnego oraz pod warunkiem, że 
niezależny operator systemu pełni 
wszystkie funkcje operatora sieci i oraz że 
wdrożona została szczegółowa regulacja i 
szeroko zakrojone mechanizmy jej 
kontroli, pionowo zintegrowane 
przedsiębiorstwo może utrzymać własność 
aktywów sieciowych przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego rozdziału 
interesów.

Or. en



PE404.542v02-00 24/113 AM\717626PL.doc

PL

Uzasadnienie

Odnosi się to do zmienionego art. 8 ust. 1.

Poprawka 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być 
zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych przepisów uzupełniających. 
Aby w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw, państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość 
wprowadzenia wydzielenia 
własnościowego w drodze bezpośredniego 
zbycia lub poprzez podział akcji 
zintegrowanego przedsiębiorstwa na akcje 
przedsiębiorstwa sieciowego oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją, pod warunkiem, 
że spełnione zostaną warunki wydzielenia 
własnościowego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być 
zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych przepisów uzupełniających. 
Aby w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw, państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość 
wprowadzenia wydzielenia 
własnościowego w drodze bezpośredniego 
zbycia lub poprzez podział akcji 
zintegrowanego przedsiębiorstwa na akcje 
przedsiębiorstwa sieciowego oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją, pod warunkiem, 
że spełnione zostaną warunki wydzielenia 
własnościowego.

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
trzema opcjami: wydzieleniem 
własnościowym, ustanowieniem 
niezależnego operatora systemu lub 
skutecznym i wydajnym wydzieleniem.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru spośród trzech opcji wydzielenia 
sieci przesyłowej: wydzieleniem własnościowym, modelem niezależnego operatora systemu 
(NOS), a skutecznym i wydajnym wydzieleniem. Wszystkie trzy opcje są tak samo odpowiednie 
pod względem zapewnienia niedyskryminującego dostępu do systemu, rozwiązywania 
konfliktów interesów w ramach zintegrowanego przedsiębiorstwa i zachęcenia do
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inwestowania w sieć. 

Poprawka 68
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być 
zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych przepisów uzupełniających. 
Aby w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw, państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość 
wprowadzenia wydzielenia 
własnościowego w drodze bezpośredniego 
zbycia lub poprzez podział akcji 
zintegrowanego przedsiębiorstwa na akcje 
przedsiębiorstwa sieciowego oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją, pod warunkiem, 
że spełnione zostaną warunki wydzielenia 
własnościowego.

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy  
różnymi opcjami.

Or. de
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Poprawka 69
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych przepisów 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość wprowadzenia 
wydzielenia własnościowego w drodze 
bezpośredniego zbycia lub poprzez podział 
akcji zintegrowanego przedsiębiorstwa na 
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz 
akcje pozostałych przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, pod 
warunkiem, że spełnione zostaną warunki 
wydzielenia własnościowego.

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym, 
ustanowieniem operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją, lub skutecznym i wydajnym 
wydzieleniem zapewniającym rzeczywiste 
odseparowanie operatora systemu 
przesyłowego bez naruszania własności 
sieci i bez konieczności sprzedaży systemu 
przesyłowego lub produkcji energii. Pełna 
skuteczność rozwiązania opierającego się 
na niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych przepisów uzupełniających. 
Aby w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw, państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość 
wprowadzenia wydzielenia 
własnościowego w drodze bezpośredniego 
zbycia lub poprzez podział akcji 
zintegrowanego przedsiębiorstwa na akcje 
przedsiębiorstwa sieciowego oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją, pod warunkiem, że 
spełnione zostaną warunki wydzielenia 
własnościowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza skuteczne i wydajne wydzielenie jako trzecią opcję, obok 
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wydzielenia własnościowego i NOS.

Poprawka 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych przepisów 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość wprowadzenia 
wydzielenia własnościowego w drodze 
bezpośredniego zbycia lub poprzez podział 
akcji zintegrowanego przedsiębiorstwa na 
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz 
akcje pozostałych przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, pod 
warunkiem, że spełnione zostaną warunki 
wydzielenia własnościowego.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym, 
rzeczywistym i skutecznym wydzieleniem 
własnościowym systemów przesyłu i 
operatorów sieci przesyłowych oraz
ustanowieniem operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych przepisów 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość wprowadzenia 
wydzielenia własnościowego w drodze 
bezpośredniego zbycia lub poprzez podział 
akcji zintegrowanego przedsiębiorstwa na 
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz 
akcje pozostałych przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, pod 
warunkiem, że spełnione zostaną warunki 
wydzielenia własnościowego.

Or. fr
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania niezależności operatorów systemów przesyłowych państwa 
członkowskie czuwają nad tym, aby zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa stosowały się do 
przepisów dotyczących rozdziału majątkowego lub rzeczywistego i skutecznego wydzielenia 
własnościowego lub niezaleznych operatorów systemu. Te trzy opcje mają taką samą wartość 
i z tego tytułu znajdują się w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych przepisów 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość wprowadzenia 
wydzielenia własnościowego w drodze 
bezpośredniego zbycia lub poprzez podział 
akcji zintegrowanego przedsiębiorstwa na 
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz 
akcje pozostałych przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, pod 
warunkiem, że spełnione zostaną warunki 
wydzielenia własnościowego.

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym, 
ustanowieniem operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją, i skutecznym i wydajnym 
prawnym wydzieleniem operatorów 
systemów przesyłowych. Pełna skuteczność 
rozwiązania opierającego się na 
niezależnych operatorach systemu musi 
być zapewniona za pośrednictwem 
szczególnych przepisów uzupełniających. 
Aby w pełni zabezpieczyć interesy 
akcjonariuszy pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw, państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość 
wprowadzenia wydzielenia 
własnościowego w drodze bezpośredniego 
zbycia lub poprzez podział akcji 
zintegrowanego przedsiębiorstwa na akcje 
przedsiębiorstwa sieciowego oraz akcje 
pozostałych przedsiębiorstw związanych z 
dostawami i produkcją, pod warunkiem, że 
spełnione zostaną warunki wydzielenia 
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własnościowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie niezależnych operatorów sieci powinno stanowić równoważną opcję. Ponadto 
odnosi się to do zmienionego art. 8 ust. 1.

Poprawka 72
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy
wydzieleniem własnościowym i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych przepisów 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość wprowadzenia 
wydzielenia własnościowego w drodze 
bezpośredniego zbycia lub poprzez podział 
akcji zintegrowanego przedsiębiorstwa na 
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz 
akcje pozostałych przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, pod 
warunkiem, że spełnione zostaną warunki 
wydzielenia własnościowego.

(11) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
będące właścicielem systemu 
przesyłowego stanowi część pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
wydzieleniem własnościowym, 
skutecznym i wydajnym wydzieleniem i, na 
zasadzie odstępstwa, ustanowieniem 
operatorów systemu, którzy 
zachowywaliby niezależność od 
przedsiębiorstw związanych z dostawami i 
produkcją. Pełna skuteczność rozwiązania 
opierającego się na niezależnych 
operatorach systemu musi być zapewniona 
za pośrednictwem szczególnych przepisów 
uzupełniających. Aby w pełni 
zabezpieczyć interesy akcjonariuszy 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość wprowadzenia 
wydzielenia własnościowego w drodze 
bezpośredniego zbycia lub poprzez podział 
akcji zintegrowanego przedsiębiorstwa na 
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz 
akcje pozostałych przedsiębiorstw 
związanych z dostawami i produkcją, pod 
warunkiem, że spełnione zostaną warunki 
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wydzielenia własnościowego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru spośród trzech opcji wydzielenia 
sieci przesyłowej: wydzieleniem własnościowym, modelem niezależnego operatora systemu 
(NOS) i skutecznym i wydajnym wydzieleniem. 

Poprawka 73
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu zwiększenia konkurencji na 
wewnętrznym rynku gazu należy 
umożliwić odbiorcom niebędącym 
gospodarstwami domowymi wybór 
dostawców, jak również podpisanie umów 
na dostawę gazu z kilkoma dostawcami. 
Odbiorców należy chronić przed 
klauzulami o wyłączności w umowach, 
które mają na celu wyeliminowanie 
konkurencyjnych i/lub uzupełniających 
ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy musi być umożliwienie odbiorcom korzystania z niższych cen energii, zatem 
w przypadku podmiotów posiadających pozycję dominującą na rynku należy zapobiegać 
wprowadzaniu do umów z klientami przepisów o wyłączności. Przepisy takie uniemożliwiają 
konsumentom niebędącym gospodarstwami domowymi korzystanie z usług kilku dostawców, 
co pozwala uzyskać znaczące oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. 
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Poprawka 74
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. Jeżeli dane 
państwo członkowskie może wykazać, że 
wymóg ten jest spełniony, dwa odrębne 
organy publiczne mogą sprawować 
kontrolę z jednej strony nad działaniami 
związanymi z produkcją i dostawą, zaś z 
drugiej strony nad działaniami 
związanymi z przesyłem.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. 

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie przedsiębiorstwa sektora publicznego podlegają 
krajowemu/regionalnemu/lokalnemu rządowi poprzez ściśle zhierarchizowaną linię 
podejmowania decyzji. Strategiczne decyzje państwowych przedsiębiorstw energetycznych 
dotyczą zazwyczaj całej gospodarki kraju, dlatego są podejmowane na poziomie politycznym. 
Przypisywanie własności i działalności operacyjnej różnym organom tej samej administracji 
publicznej jest nonsensem. 
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Poprawka 75
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. Jeżeli dane 
państwo członkowskie może wykazać, że 
wymóg ten jest spełniony, dwa odrębne 
organy publiczne mogą sprawować 
kontrolę z jednej strony nad działaniami 
związanymi z produkcją i dostawą, zaś z 
drugiej strony nad działaniami 
związanymi z przesyłem.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw.

Or. en

Poprawka 76
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
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operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. Jeżeli dane 
państwo członkowskie może wykazać, że 
wymóg ten jest spełniony, dwa odrębne 
organy publiczne mogą sprawować 
kontrolę z jednej strony nad działaniami 
związanymi z produkcją i dostawą, zaś z 
drugiej strony nad działaniami 
związanymi z przesyłem.

operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw.

Or. de

Uzasadnienie

Nierówne traktowanie przedsiębiorstw publicznych i prywatnych stanowi przykład 
dyskryminacji i jest nieuzasadnione.

Poprawka 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. Jeżeli dane 
państwo członkowskie może wykazać, że 
wymóg ten jest spełniony, dwa odrębne 
organy publiczne mogą sprawować 
kontrolę z jednej strony nad działaniami 
związanymi z produkcją i dostawą, zaś z 
drugiej strony nad działaniami 
związanymi z przesyłem.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw.

Or. en
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Uzasadnienie

Nierówne traktowanie właścicieli prywatnych i publicznych systemów przesyłowych byłoby 
przejawem dyskryminacji. Punkty preambuły we wniosku Komisji zawierają rozróżnienie 
odpowiednio pomiędzy systemami państwowymi i prywatnymi. 

Poprawka 78
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. Jeżeli dane 
państwo członkowskie może wykazać, że
wymóg ten jest spełniony, dwa odrębne 
organy publiczne mogą sprawować 
kontrolę z jednej strony nad działaniami 
związanymi z produkcją i dostawą, zaś z 
drugiej strony nad działaniami związanymi 
z przesyłem.

(12) Przy wdrażaniu skutecznego 
wydzielenia należy przestrzegać zasady 
niedyskryminacji pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym. Aby cel ten mógł 
zostać osiągnięty, ta sama osoba nie 
powinna mieć możliwości wywierania 
żadnego wpływu, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi osobami, na skład, 
głosowanie lub decyzje organów zarówno 
operatorów systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstw dostaw. Jeżeli dane 
państwo członkowskie może wykazać, że 
wymóg ten jest spełniony, dwa odrębne 
organy publiczne mogą sprawować 
kontrolę z jednej strony nad działaniami 
związanymi z produkcją i dostawą, zaś z 
drugiej strony nad działaniami związanymi 
z przesyłem. W przypadku utrzymania 
pionowej integracji w państwach 
członkowskich kontrolujących zarówno 
operatorów systemów przesyłowych, jak i 
przedsiębiorstwa pełniące funkcje 
producenta lub dostawcy, należy utrzymać 
wobec tych podmiotów wymogi 
skutecznego prawnego wydzielenia.

Or. en
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Poprawka 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw UE i spoza UE. Aby 
zapewnić skuteczne oddzielenie 
działalności związanej z eksploatacją sieci 
od działalności dostawczej na całym 
obszarze Wspólnoty, urzędy regulacji 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad wydzielenia. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez
urzędy regulacji.

(13) Oddzielenie działalności związanej z 
eksploatacją sieci od działalności 
dostawczej powinno obowiązywać na 
całym obszarze Wspólnoty, tak aby 
zapobiec prowadzeniu jakiejkolwiek 
działalności dostawczej lub produkcyjnej 
przez jakiegokolwiek operatora sieci we 
Wspólnocie lub jego przedsiębiorstwa 
zależne. Powinno stosować się to w 
równym stopniu do przedsiębiorstw UE i 
spoza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący procedury certyfikacji wydzielonych własnościowo operatorów 
systemów przesyłowych i niezależnych operatorów systemów jest zbyt uciążliwy i 
zbiurokratyzowany. Należyte wdrożenie zasad wydzielania może być również zapewnione 
poprzez stałą kontrolę i nadzór nad OSP przez organy regulacyjne. 
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Poprawka 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw UE i spoza UE. Aby 
zapewnić skuteczne oddzielenie 
działalności związanej z eksploatacją sieci 
od działalności dostawczej na całym 
obszarze Wspólnoty, urzędy regulacji 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad wydzielenia. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
urzędy regulacji.

(13) Oddzielenie działalności związanej z 
eksploatacją sieci od działalności 
dostawczej powinno obowiązywać na 
całym obszarze Wspólnoty, tak aby 
zapobiec prowadzeniu jakiejkolwiek 
działalności dostawczej lub produkcyjnej 
przez jakiegokolwiek operatora sieci we 
Wspólnocie lub jego przedsiębiorstwa 
zależne. Powinno stosować się to w 
równym stopniu do przedsiębiorstw UE i 
spoza UE. Aby zapewnić konsekwentne 
stosowanie na całym obszarze Wspólnoty 
oraz przestrzeganie międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Komisja powinna 
mieć prawo do dokonywania przeglądu 
decyzji w sprawie certyfikacji podjętych 
przez urzędy regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący procedury certyfikacji wydzielonych własnościowo operatorów 
systemów przesyłowych i niezależnych operatorów systemów jest zbyt uciążliwy i 
zbiurokratyzowany. Należyte wdrożenie zasad wydzielania może być również zapewnione 
poprzez stałą kontrolę i nadzór nad OSP przez organy regulacyjne.
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Poprawka 81
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
urzędy regulacji.

(13) Oddzielenie działalności związanej z 
eksploatacją sieci od działalności 
dostawczej powinno obowiązywać na 
całym obszarze Wspólnoty. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Agencja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne.

Or. lt

Poprawka 82
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności (13) Całkowite oddzielenie działalności 
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związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw UE i spoza UE. Aby 
zapewnić skuteczne oddzielenie 
działalności związanej z eksploatacją sieci 
od działalności dostawczej na całym 
obszarze Wspólnoty, urzędy regulacji 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad wydzielenia. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
urzędy regulacji.

związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw UE i spoza UE. Aby 
zapewnić skuteczne oddzielenie 
działalności związanej z eksploatacją sieci 
od działalności dostawczej na całym 
obszarze Wspólnoty, urzędy regulacji 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad wydzielenia. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Agencja ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki
(„Agencja”) powinna mieć prawo do 
dokonywania przeglądu decyzji w sprawie 
certyfikacji podjętych przez organy 
regulacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Agencję można wykorzystać w charakterze uczciwego pośrednika, który zapewnia, że 
wszystkie państwa członkowskie działają na takich samych warunkach. Agencja posiadałaby 
większe kompetencje techniczne niż Komisja. 

Poprawka 83
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności (13) Całkowite oddzielenie działalności 
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związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw UE i spoza UE. Aby 
zapewnić skuteczne oddzielenie 
działalności związanej z eksploatacją sieci 
od działalności dostawczej na całym 
obszarze Wspólnoty, urzędy regulacji 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad wydzielenia. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
urzędy regulacji.

związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty, tak aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
produkcyjnej przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa zależne. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw UE i spoza UE. Aby 
zapewnić skuteczne oddzielenie 
działalności związanej z eksploatacją sieci 
od działalności dostawczej na całym 
obszarze Wspólnoty, urzędy regulacji 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad wydzielenia. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Agencja ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki
(„Agencja”) powinna mieć prawo do 
dokonywania przeglądu decyzji w sprawie 
certyfikacji podjętych przez organy 
regulacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Agencję można wykorzystać w charakterze uczciwego pośrednika, który zapewnia, że 
wszystkie państwa członkowskie działają na takich samych warunkach. Agencja posiadałaby 
większe kompetencje techniczne niż Komisja. 

Poprawka 84
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zabezpieczenie dostaw energii (14) Zabezpieczenie dostaw energii 
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stanowi jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 
może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych. 
Funkcjonujące rynki gazowe, a w 
szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Z 
zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu gazu ma 
ogromne znaczenie dla Wspólnoty, w 
związku z czym niezbędne są dodatkowe 
środki ochrony odnoszące się do wpływu 
krajów trzecich, tak aby nie dopuścić do 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
Wspólnoty oraz dla dobrostanu obywateli 
Wspólnoty. Środki takie są również 
niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
przepisami dotyczącymi rzeczywistego 
wydzielenia.

stanowi jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 
może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych. 
Funkcjonujące rynki gazowe, a w 
szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. 
Nieprawidłowe działanie w tym zakresie 
będzie widoczne dopiero po długim czasie. 
Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu gazu ma 
ogromne znaczenie dla Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Dopływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich jest pożądany z punktu widzenia 
gospodarki i wzmacnia gospodarkę  państw członkowskich. Tak zwana klauzula dotycząca 
krajów trzecich, która powinna chronić europejskich operatorów systemów przesyłowych 
(OSP) przed przejęciem przez przedsiębiorstwa z krajów trzecich, jest przykładem klauzuli 
protekcjonistycznej, prawnie niejasnej i trudnej do wykonania w praktyce. 

Poprawka 85
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zabezpieczenie dostaw energii (14) Zabezpieczenie dostaw energii 
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stanowi jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 
może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych. 
Funkcjonujące rynki gazowe, a w 
szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Z 
zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu gazu ma 
ogromne znaczenie dla Wspólnoty, w 
związku z czym niezbędne są dodatkowe 
środki ochrony odnoszące się do wpływu 
krajów trzecich, tak aby nie dopuścić do 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
Wspólnoty oraz dla dobrostanu obywateli 
Wspólnoty. Środki takie są również 
niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
przepisami dotyczącymi rzeczywistego 
wydzielenia.

stanowi jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 
może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych. 
Funkcjonujące rynki gazowe, a w 
szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. 
Infrastruktura gazowa stanowi część 
zarówno infrastruktury krytycznej 
państwa członkowskiego, na którego 
terytorium się znajduje, jak i europejskiej 
infrastruktury krytycznej. Z zastrzeżeniem 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Wspólnota jest zdania, że 
sektor przesyłu gazu ma ogromne 
znaczenie dla Wspólnoty, w związku z 
czym niezbędne są dodatkowe środki 
ochrony odnoszące się do wpływu krajów 
trzecich, tak aby nie dopuścić do 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
Wspólnoty oraz dla dobrostanu obywateli 
Wspólnoty. Środki takie są również 
niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
przepisami dotyczącymi rzeczywistego 
wydzielenia.

Or. ro

Poprawka 86
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zabezpieczenie dostaw energii 
stanowi jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 

(14) Zabezpieczenie dostaw energii 
stanowi jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE oraz z 
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może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych.
Funkcjonujące rynki gazowe, a w 
szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Z 
zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu gazu ma 
ogromne znaczenie dla Wspólnoty, w 
związku z czym niezbędne są dodatkowe 
środki ochrony odnoszące się do wpływu 
krajów trzecich, tak aby nie dopuścić do 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
Wspólnoty oraz dla dobrostanu obywateli 
Wspólnoty. Środki takie są również 
niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
przepisami dotyczącymi rzeczywistego 
wydzielenia.

integracją odizolowanych rynków państw 
członkowskich. Gaz może dotrzeć do 
obywateli Unii jedynie za pośrednictwem 
sieci przesyłowych. Funkcjonujące rynki 
gazowe, a w szczególności sieci oraz inne 
aktywa powiązane z dostawami gazu, są 
niezbędne dla konkurencyjności 
gospodarki oraz dobrobytu obywateli 
Wspólnoty. Z zastrzeżeniem 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Wspólnota jest zdania, że 
sektor przesyłu gazu ma ogromne 
znaczenie dla Wspólnoty, w związku z 
czym niezbędne są dodatkowe środki 
ochrony odnoszące się do wpływu krajów 
trzecich, tak aby nie dopuścić do 
jakichkolwiek zagrożeń dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
Wspólnoty oraz dla dobrostanu obywateli 
Wspólnoty. Środki takie są również 
niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
przepisami dotyczącymi rzeczywistego 
wydzielenia.

Or. lt

Poprawka 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Na prawidłowo funkcjonującym 
rynku świadczenie usług magazynowania 
mogłoby stanowić konkurencyjną 
działalność w prawie całej Europie. 
Państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne muszą zapewnić, aby warunki 
obowiązujące wobec podmiotów 
świadczących usługi magazynowania 
służyły osiągnięciu celu, jakim jest 
konkurencyjny rynek magazynowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Podczas, gdy rurociągi i sieci przesyłowe są z natury zmonopolizowane i wymagają regulacji, 
magazynowanie gazu może i powinno stać się działalnością konkurencyjną poprzez 
zachęcenie nowych podmiotów na rynku do nowych inwestycji. 

Poprawka 88
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niedyskryminacyjny dostęp do sieci 
dystrybucyjnej decyduje o dostępie 
dostawcy do odbiorców na poziomie 
detalicznym. Możliwości stosowania 
dyskryminacji w zakresie dostępu stron 
trzecich oraz inwestycji są jednak na 
poziomie dystrybucyjnym mniejsze niż na 
poziomie przesyłu, gdyż na poziomie 
dystrybucyjnym ograniczenia przesyłowe i 
wpływ przedsiębiorstw związanych z 
produkcją są zazwyczaj mniej istotne niż 
na poziomie przesyłu. Co więcej, 
funkcjonalne wydzielenie operatorów 
systemu dystrybucyjnego stało się, zgodnie 
z dyrektywą 2003/55/WE, obowiązkowe 
dopiero od dnia 1 lipca 2007 r. i jego 
wpływ na rynek wewnętrzny musi dopiero 
zostać oceniony. Obowiązujące obecnie 
zasady prawnego i funkcjonalnego 
wydzielenia mogą doprowadzić do 
skutecznego wydzielenia pod warunkiem, 
że będą one wyraźniej określone, 
właściwie realizowane i ściśle 
monitorowane. Mając na względzie 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji na poziomie detalicznym,
należy monitorować działalność 
operatorów systemu dystrybucyjnego, aby 
zapobiec wykorzystywaniu przez nich 
swojej integracji pionowej do umocnienia 
pozycji konkurencyjnej, zwłaszcza w 
stosunku gospodarstw domowych i innych 

(16) Niedyskryminacyjny dostęp do sieci 
dystrybucyjnej decyduje o dostępie 
dostawcy do odbiorców na poziomie 
detalicznym. Możliwości stosowania 
dyskryminacji w zakresie dostępu osób 
trzecich oraz inwestycji są jednak mniejsze 
na poziomie dystrybucyjnym niż na 
poziomie przesyłania, gdyż na poziomie 
dystrybucyjnym ograniczenia przesyłowe i 
wpływ przedsiębiorstw związanych z 
wytwarzaniem są zazwyczaj mniej istotne 
niż na poziomie przesyłania. Systemy 
dystrybucyjne należy więc wyraźnie 
wyłączyć z zakresu przepisów niniejszej 
dyrektywy. Co więcej, funkcjonalne 
wydzielenie operatorów systemu 
dystrybucyjnego stało się, zgodnie z 
dyrektywą 2003/55/WE, obowiązkowe 
dopiero od dnia 1 lipca 2007 r. i jego 
wpływ na rynek wewnętrzny musi dopiero 
zostać oceniony. Obowiązujące obecnie 
zasady prawnego i funkcjonalnego 
rozdziału mogą doprowadzić do 
skutecznego rozdziału pod warunkiem, że 
będą wyraźniej określone, właściwie 
realizowane i ściśle monitorowane. Mając 
na względzie stworzenie jednakowych 
warunków konkurencji na poziomie 
detalicznym, należy monitorować 
działalność operatorów systemu 
dystrybucyjnego, aby zapobiec 
wykorzystywaniu przez nich swojej 
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małych odbiorców. integracji pionowej do umocnienia pozycji 
konkurencyjnej, zwłaszcza w stosunku 
gospodarstw domowych i innych małych 
odbiorców. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że przepisy trzeciego pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej nie obejmują poziomu systemu dystrybucyjnego.

Poprawka 89
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Każda harmonizacja kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych 
powinna obejmować zachęty i sankcje dla 
przedsiębiorstw energii elektrycznej. 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki („Agencja”) należy 
nadać odpowiednie uprawnienia, tak aby 
stała się ona naczelnym organem 
zapewniającym równowagę między 
zachętami i sankcjami we wszystkich 
państwach członkowskich i mogła 
formułować wytyczne dotyczące takich 
środków.

Or. en
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Poprawka 90
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Każda harmonizacja kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych 
powinna obejmować zachęty i sankcje dla 
przedsiębiorstw energii elektrycznej. 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki („Agencja”) należy 
nadać odpowiednie uprawnienia, tak aby 
stała się ona naczelnym organem 
zapewniającym równowagę między 
zachętami i sankcjami we wszystkich 
państwach członkowskich i mogła 
formułować wytyczne dotyczące takich 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja musi zapewniać wspólne podejście do kwestii takich środków.

Poprawka 91
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Każda harmonizacja kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych 
powinna obejmować zachęty i sankcje dla 
przedsiębiorstw energii elektrycznej. 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki („Agencja”) należy 
nadać odpowiednie uprawnienia, tak aby 
stała się ona naczelnym organem 
zapewniającym równowagę między 
zachętami i sankcjami we wszystkich 



AM\717626PL.doc 47/113 PE404.542v02-00

PL

państwach członkowskich i mogła 
formułować wytyczne dotyczące takich 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja musi zapewniać wspólne podejście do kwestii takich środków.

Poprawka 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie powinny 
podjąć konkretne środki w celu wsparcia 
szerszego stosowania biogazu i gazu z 
biomasy, które powinny uzyskać 
niedyskryminujący dostęp do systemów 
gazowniczych, pod warunkiem, że dostęp 
ten jest zgodny z przepisami technicznymi 
i normami bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

W celu spełnienia celu UE na rok 2020 r. w zakresie energetyki konieczne będzie czynne 
wsparcie biogazów i gazu z biomasy. Wsparcie to wykroczy poza środki mające na celu 
zapewnienie zgodności z przepisami i normami bezpieczenstwa w ramach niedyskryminacji.
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Poprawka 93
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeśli rynek wewnętrzny ma 
funkcjonować w sposób poprawny, organy 
regulacyjne sektora energetycznego muszą 
mieć możliwość podejmowania decyzji we 
wszelkich istotnych kwestiach 
regulacyjnych, jak również muszą być w 
pełni niezależne od wszelkich innych 
interesów publicznych bądź prywatnych.

(18) Jeśli rynek wewnętrzny ma 
funkcjonować w sposób poprawny, organy 
regulacyjne sektora energetycznego muszą 
mieć możliwość podejmowania decyzji we 
wszelkich istotnych kwestiach 
regulacyjnych, jak również muszą być w 
pełni niezależne od wszelkich innych 
interesów przedsiębiorstw publicznych 
bądź prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne sektora energetycznego powinny być zobowiązane do działania w 
interesie publicznym.

Poprawka 94
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny posiadać 
uprawnienia do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw 
gazowniczych oraz do nakładania 
skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań. 
Niezbędne jest również przyznanie im 
uprawnień do podejmowania decyzji, 
niezależnie od stosowania reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 

(19) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny posiadać 
uprawnienia do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do operatorów sieci
oraz do nakładania skutecznych, 
odpowiednich i odstraszających sankcji na 
tych operatorów sieci, którzy nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań. 
Niezbędne jest również przyznanie im 
uprawnień do podejmowania decyzji, 
niezależnie od stosowania reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków dotyczących dostępu 



AM\717626PL.doc 49/113 PE404.542v02-00

PL

stosownych środków wspierających
skuteczną konkurencję, niezbędną dla 
właściwego funkcjonowania rynku, jak 
również do zapewnienia wysokich 
standardów usług publicznych zgodnie z 
otwarciem rynku, ochrony słabych 
ekonomicznie odbiorców, a także 
zapewnienia, że środki na rzecz ochrony 
odbiorców są w pełni skuteczne. Przepisy 
te powinny pozostawać bez uszczerbku 
zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie 
stosowania reguł konkurencji, włącznie z 
badaniem połączeń przedsiębiorstw o 
wymiarze wspólnotowym, jak i dla reguł 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału. (20)

do sieci dla zapewnienia skutecznej
konkurencji, niezbędnej dla właściwego 
funkcjonowania rynku, jak również do 
zapewnienia wysokich standardów usług 
publicznych zgodnie z otwarciem rynku, 
ochrony słabych ekonomicznie odbiorców, 
a także zapewnienia, że środki na rzecz 
ochrony odbiorców są w pełni skuteczne. 
Przepisy te powinny pozostawać bez 
uszczerbku zarówno dla uprawnień 
Komisji w zakresie stosowania reguł 
konkurencji, włącznie z badaniem połączeń 
przedsiębiorstw o wymiarze 
wspólnotowym, jak i dla reguł dotyczących 
rynku wewnętrznego, takich jak swobodny 
przepływ kapitału. (20)

Or. en

Poprawka 95
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny posiadać 
uprawnienia do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw 
gazowniczych oraz do nakładania 
skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań. 
Niezbędne jest również przyznanie im 
uprawnień do podejmowania decyzji, 
niezależnie od stosowania reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków wspierających 
skuteczną konkurencję, niezbędną dla 
właściwego funkcjonowania rynku, jak 
również do zapewnienia wysokich 
standardów usług publicznych zgodnie z 
otwarciem rynku, ochrony słabych 

(19) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny posiadać 
uprawnienia do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw 
gazowniczych oraz do nakładania 
skutecznych, odpowiednich i 
odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań. 
Niezbędne jest również przyznanie im 
uprawnień do podejmowania decyzji, 
niezależnie od stosowania reguł 
konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków zapewniających 
korzyści dla odbiorców poprzez wspieranie 
skutecznej konkurencji, niezbędnej dla 
właściwego funkcjonowania rynku, jak 
również do zapewnienia wysokich 
standardów usług publicznych zgodnie z 
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ekonomicznie odbiorców, a także 
zapewnienia, że środki na rzecz ochrony 
odbiorców są w pełni skuteczne. Przepisy 
te powinny pozostawać bez uszczerbku 
zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie 
stosowania reguł konkurencji, włącznie z 
badaniem połączeń przedsiębiorstw o 
wymiarze wspólnotowym, jak i dla reguł 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału. (20)

otwarciem rynku, ochrony słabych 
ekonomicznie odbiorców, a także 
zapewnienia, że środki na rzecz ochrony 
odbiorców są w pełni skuteczne. Przepisy 
te powinny pozostawać bez uszczerbku 
zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie 
stosowania reguł konkurencji, włącznie z 
badaniem połączeń przedsiębiorstw o 
wymiarze wspólnotowym, jak i dla reguł 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału. (20)

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 96
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego oraz organy regulacyjne 
rynków finansowych muszą 
współpracować, aby umożliwić sobie 
wzajemnie wgląd w odnośne rynki; 
powinny one też posiadać uprawnienia do 
pozyskiwania właściwych informacji od 
przedsiębiorstw energetycznych w oparciu 
o odpowiednie i wystarczające 
kompetencje w zakresie dochodzenia, 
rozstrzygania sporów i nakładania 
skutecznych sankcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw. 
W celu zapewnienia skutecznego otwarcia wewnętrznego rynku gazu krajowe organy 
regulacyjne muszą być zdolne do współpracy z innymi odnośnymi organami regulacyjnymi, 
pozwalając im na skuteczne monitorowanie rynku gazu, a tam, gdzie jest to właściwe, organy 
te muszą mieć możliwość nakładania na przedsiębiorstwa gazownicze skutecznych, 
stosownych i odstraszających sankcji w przypadkach nieprzestrzegania jakichkolwiek 
zobowiązań określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 97
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego oraz organy regulacyjne 
rynków finansowych muszą 
współpracować, aby umożliwić sobie 
wzajemnie wgląd w odnośne rynki; 
powinny one też posiadać uprawnienia do 
pozyskiwania właściwych informacji od 
przedsiębiorstw energetycznych w oparciu 
o odpowiednie i wystarczające 
kompetencje w zakresie dochodzenia, 
rozstrzygania sporów i nakładania 
skutecznych sankcji.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw. 
W celu zapewnienia skutecznego otwarcia wewnętrznego rynku gazu krajowe organy 
regulacyjne muszą być zdolne do współpracy z innymi odnośnymi organami regulacyjnymi, 
pozwalając im na skuteczne monitorowanie rynku gazu, a tam, gdzie jest to właściwe, organy 
te muszą mieć możliwość nakładania na przedsiębiorstwa gazownicze skutecznych, 
stosownych i odstraszających sankcji w przypadkach nieprzestrzegania jakichkolwiek 
zobowiązań.
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Poprawka 98
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Inwestycje w znaczące elementy 
nowej infrastruktury wymagają 
zdecydowanego wsparcia przy 
jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego. W celu zwiększenia 
korzystnego wpływu objętych 
odstępstwem projektów infrastrukturalnych 
na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, 
należy zbadać zainteresowanie ze strony 
rynku w trakcie fazy planowania projektu, 
jak również wprowadzić reguły 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 
W przypadku gdy infrastruktura jest 
zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powinna rozpatrywać wnioski 
o zastosowanie odstępstwa w celu lepszego 
uwzględnienia następstw 
transgranicznych oraz ułatwienia obsługi 
administracyjnej. Ponadto, uwzględniając 
szczególny profil ryzyka tego rodzaju 
dużych projektów infrastrukturalnych 
objętych zwolnieniem, należy umożliwić 
czasowe zwolnienie przedsiębiorstw 
dostaw i przedsiębiorstw produkcyjnych z 
obowiązku stosowania zasad pełnego 
wydzielenia w odniesieniu do 
rozpatrywanych projektów. Powinno mieć 
to w szczególności zastosowanie, z 
przyczyn związanych z bezpieczeństwem 
dostaw, do nowych rurociągów w obrębie 
Wspólnoty transportujących gaz z krajów 
trzecich do Wspólnoty.

(20) Inwestycje w znaczące elementy 
nowej infrastruktury wymagają 
zdecydowanego wsparcia przy 
jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego. W celu zwiększenia 
korzystnego wpływu objętych 
odstępstwem projektów infrastrukturalnych 
na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, 
należy zbadać zainteresowanie ze strony 
rynku w trakcie fazy planowania projektu, 
jak również wprowadzić reguły 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 
W przypadku gdy infrastruktura jest 
zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, decyzje 
o odstępstwie powinny być podejmowane 
przez organy regulacyjne lub jakiekolwiek 
inne właściwe organy danych państw 
członkowskich, po konsultacji pomiędzy 
nimi, oraz zatwierdzone przez Komisję.
Ponadto, uwzględniając szczególny profil 
ryzyka tego rodzaju dużych projektów 
infrastrukturalnych objętych zwolnieniem, 
należy umożliwić czasowe zwolnienie 
przedsiębiorstw dostaw i przedsiębiorstw 
produkcyjnych z obowiązku stosowania 
zasad pełnego wydzielenia w odniesieniu 
do rozpatrywanych projektów. Powinno 
mieć to w szczególności zastosowanie, z 
przyczyn związanych z bezpieczeństwem 
dostaw, do nowych rurociągów w obrębie 
Wspólnoty transportujących gaz z krajów 
trzecich do Wspólnoty.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszelkie wnioski o zastosowanie odstępstwa powinny być w pierwszej kolejności rozpatrzone 
przez organy regulacyjne lub inne właściwe organy danych państw członkowskich w celu 
ułatwienia i usprawnienia procesu budowania nowych dużych infrastruktur gazowniczych i 
przyłączy, a następnie przedłożone do zatwierdzenia przez Komisję, która jest najlepszym 
gwarantem europejskich interesów ze względu na jej podstawowe zadanie, jako strażniczki 
traktatów.

Poprawka 99
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Inwestycje w znaczące elementy 
nowej infrastruktury wymagają 
zdecydowanego wsparcia przy 
jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego. W celu zwiększenia 
korzystnego wpływu objętych 
odstępstwem projektów infrastrukturalnych 
na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, 
należy zbadać zainteresowanie ze strony 
rynku w trakcie fazy planowania projektu, 
jak również wprowadzić reguły 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 
W przypadku gdy infrastruktura jest 
zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powinna rozpatrywać wnioski o 
zastosowanie odstępstwa w celu lepszego 
uwzględnienia następstw transgranicznych 
oraz ułatwienia obsługi administracyjnej. 
Ponadto, uwzględniając szczególny profil 
ryzyka tego rodzaju dużych projektów 
infrastrukturalnych objętych zwolnieniem, 
należy umożliwić czasowe zwolnienie 
przedsiębiorstw dostaw i przedsiębiorstw 
produkcyjnych z obowiązku stosowania 
zasad pełnego wydzielenia w odniesieniu 
do rozpatrywanych projektów. Powinno 

(20) Inwestycje w znaczące elementy 
nowej infrastruktury wymagają 
zdecydowanego wsparcia przy 
jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego. Projekty priorytetowe i uznane 
za takie przez Radę Europejską, jak 
Nabucco, doprowadzą do zróżnicowania 
źródeł zaopatrywania Unii Europejskiej w 
gaz ziemny i zmniejszą zależność 
energetyczną Unii od krajów trzecich. W 
celu zwiększenia korzystnego wpływu 
objętych odstępstwem projektów 
infrastrukturalnych na konkurencję i 
bezpieczeństwo dostaw, należy zbadać 
zainteresowanie ze strony rynku w trakcie 
fazy planowania projektu, jak również 
wprowadzić reguły zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi. W 
przypadku gdy infrastruktura jest 
zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powinna rozpatrywać wnioski o 
zastosowanie odstępstwa w celu lepszego 
uwzględnienia następstw transgranicznych 
oraz ułatwienia obsługi administracyjnej. 
Ponadto, uwzględniając szczególny profil 
ryzyka tego rodzaju dużych projektów 
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mieć to w szczególności zastosowanie, z 
przyczyn związanych z bezpieczeństwem 
dostaw, do nowych rurociągów w obrębie 
Wspólnoty transportujących gaz z krajów 
trzecich do Wspólnoty.

infrastrukturalnych objętych zwolnieniem, 
należy umożliwić czasowe zwolnienie 
przedsiębiorstw dostaw i przedsiębiorstw 
produkcyjnych z obowiązku stosowania 
zasad pełnego wydzielenia w odniesieniu 
do rozpatrywanych projektów. Powinno 
mieć to w szczególności zastosowanie, z 
przyczyn związanych z bezpieczeństwem 
dostaw, do nowych rurociągów w obrębie 
Wspólnoty transportujących gaz z krajów 
trzecich do Wspólnoty.

Or. ro

Poprawka 100
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Inwestycje w znaczące elementy 
nowej infrastruktury wymagają 
zdecydowanego wsparcia przy 
jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego. W celu zwiększenia 
korzystnego wpływu objętych 
odstępstwem projektów infrastrukturalnych 
na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, 
należy zbadać zainteresowanie ze strony 
rynku w trakcie fazy planowania projektu, 
jak również wprowadzić reguły 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 
W przypadku gdy infrastruktura jest 
zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, Agencja
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powinna rozpatrywać wnioski o 
zastosowanie odstępstwa w celu lepszego 
uwzględnienia następstw transgranicznych 
oraz ułatwienia obsługi administracyjnej. 
Ponadto, uwzględniając szczególny profil 
ryzyka tego rodzaju dużych projektów 
infrastrukturalnych objętych zwolnieniem, 

(20) Inwestycje w znaczące elementy 
nowej infrastruktury wymagają 
zdecydowanego wsparcia przy 
jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego. W celu zwiększenia 
korzystnego wpływu objętych 
odstępstwem projektów infrastrukturalnych 
na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, 
należy zbadać zainteresowanie ze strony 
rynku w trakcie fazy planowania projektu, 
jak również wprowadzić reguły 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 
W przypadku gdy infrastruktura jest 
zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, 
Komisja, po konsultacji z Agencją
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, powinna rozpatrywać wnioski 
o zastosowanie odstępstwa w celu lepszego 
uwzględnienia następstw transgranicznych 
oraz ułatwienia obsługi administracyjnej. 
Ponadto, uwzględniając szczególny profil 
ryzyka tego rodzaju dużych projektów 
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należy umożliwić czasowe zwolnienie 
przedsiębiorstw dostaw i przedsiębiorstw 
produkcyjnych z obowiązku stosowania 
zasad pełnego wydzielenia w odniesieniu 
do rozpatrywanych projektów. Powinno 
mieć to w szczególności zastosowanie, z 
przyczyn związanych z bezpieczeństwem 
dostaw, do nowych rurociągów w obrębie 
Wspólnoty transportujących gaz z krajów 
trzecich do Wspólnoty.

infrastrukturalnych objętych zwolnieniem, 
należy umożliwić czasowe zwolnienie 
przedsiębiorstw dostaw i przedsiębiorstw 
produkcyjnych z obowiązku stosowania 
zasad pełnego wydzielenia w odniesieniu 
do rozpatrywanych projektów. Powinno 
mieć to w szczególności zastosowanie, z 
przyczyn związanych z bezpieczeństwem 
dostaw, do nowych rurociągów w obrębie 
Wspólnoty transportujących gaz z krajów 
trzecich do Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 101
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Wszelkie projekty gazociągów 
przebiegających przez morza sąsiadujące z 
Unią Europejską i służących do 
przesyłania gazu z krajów trzecich przez 
obszar Wspólnoty są poddawane 
wykonywanej przez Komisję i 
zainteresowane państwa członkowskie 
analizie wpływu na środowisko naturalne 
w celu uniknięcia ryzyka katastrof 
ekologicznych; Komisja i zainteresowane 
państwa członkowskie proponują środki 
służące bezpieczeństwu zaopatrzenia w 
gaz ziemny w warunkach ochrony 
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środowiska naturalnego.

Or. ro

Poprawka 102
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wewnętrzny rynek gazu ponosi 
konsekwencje braku płynności i 
przejrzystości, który przeszkadza 
skutecznej alokacji zasobów, 
zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz 
wejściu nowych podmiotów na rynek. 
Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
rynku, jego płynności oraz liczby 
uczestników rynku, dlatego też należy 
zwiększyć nadzór regulacyjny nad 
przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność związaną z dostawami gazu.
Wymogi takie nie powinny naruszać 
obowiązujących obecnie wspólnotowych 
przepisów dotyczących rynków 
finansowych, lecz powinny być z nimi 
zgodne. Niezbędna jest współpraca 
pomiędzy organami regulacji energetyki i 
organami nadzoru rynków finansowych, 
tak aby umożliwiły sobie one nawzajem 
przegląd rynków, których to dotyczy.

(21) Wewnętrzny rynek gazu ponosi 
konsekwencje braku płynności i 
przejrzystości, który przeszkadza 
skutecznej alokacji zasobów, 
zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz 
wejściu nowych podmiotów na rynek. 
Niezbędne jest zwiększenie zaufania do 
rynku, jego płynności oraz liczby 
uczestników rynku.

Or. de
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Poprawka 103
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Państwa członkowskie powinny 
rozważyć wspólnie z zainteresowanymi 
partnerami społecznymi następstwa 
poprawek do dyrektywy 2003/55/WE w 
zakresie zatrudnienia, warunków pracy i 
informacji na ich temat, konsultacji i 
prawa pracowników do udziału w 
zarządzaniu w celu zmniejszenia 
negatywnych skutków.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazało, że nowe przepisy pociągają za sobą skutki dla pracowników w 
danym sektorze, jak na przykład wykazano w sprawozdaniu dla Komisji Europejskiej w 
sprawie skutków otwarcia rynków energii elektrycznej i gazu dla zatrudnienia (2007 r.).

Poprawka 104
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Strukturalne ograniczenia rynku 
gazu wynikające z koncentracji 
dostawców, długoterminowe kontrakty, na 
których opierają się dostawy, oraz brak 
płynności dystrybucji (downstream) 
prowadzą do niejasnych struktur 
cenowych. Jasna struktura kosztów 
wymaga większej przejrzystości w 
ustalaniu cen, dlatego też należałoby 
wprowadzić obowiązek handlowy.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ułatwienie nowym i mniejszym przedsiębiorstwom gazowniczym dostępu 
do rynku oraz nadanie rynkowi i cenom gazu większej przejrzystości.

Poprawka 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego oraz organy regulacyjne 
rynków finansowych muszą 
współpracować, aby umożliwić sobie 
wzajemnie wgląd w odnośne rynki; 
powinny one też posiadać uprawnienia do 
pozyskiwania właściwych informacji od 
przedsiębiorstw energetycznych w oparciu 
o odpowiednie i wystarczające 
kompetencje w zakresie prowadzenia 
dochodzeń, rozstrzygania sporów i 
nakładania skutecznych sankcji.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw. 
W celu zapewnienia skutecznego otwarcia wewnętrznego rynku gazu krajowe organy 
regulacyjne muszą być zdolne do współpracy z innymi odnośnymi organami regulacyjnymi, 
pozwalając im na efektywne monitorowanie rynku gazu, a tam, gdzie jest to właściwe, organy 
te muszą mieć możliwość nakładania na przedsiębiorstwa gazownicze skutecznych 
i stosownych sankcji zniechęcających do dalszych naruszeń w przypadkach nieprzestrzegania 
zobowiązań zapisanych w niniejszej dyrektywie.
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Poprawka 106
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Organy regulacyjne sektora 
energetycznego oraz organy regulacyjne 
rynków finansowych muszą 
współpracować, aby umożliwić sobie 
wzajemnie wgląd w odnośne rynki; 
powinny one też posiadać uprawnienia do 
pozyskiwania właściwych informacji od 
przedsiębiorstw energetycznych w oparciu 
o odpowiednie i wystarczające 
kompetencje w zakresie prowadzenia 
dochodzeń i rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw. 
W celu zapewnienia skutecznego otwarcia wewnętrznego rynku gazu krajowe organy 
regulacyjne muszą być zdolne do współpracy z innymi odnośnymi organami regulacyjnymi, 
pozwalając im na efektywne monitorowanie rynku gazu.

Poprawka 107
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przed przyjęciem przez Komisję 
wytycznych określających szczegółowe 
wymagania w zakresie przechowywania 
danych, Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki oraz Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Papierami Wartościowymi (CESR) 
powinny wspólnie zbadać treść 
wytycznych oraz doradzić Komisji w tej 

skreślony
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sprawie. Agencja i Komitet powinny 
również wspólnie szczegółowo zbadać 
kwestię, czy transakcje, których 
przedmiotem są umowy o dostawę gazu 
oraz instrumenty pochodne oparte na 
gazie, powinny zostać objęte wymogami 
przejrzystości przedtransakcyjnej i 
potransakcyjnej, a jeśli tak, jaka powinna 
być treść tych wymogów, jak również 
powinny doradzić Komisji w tej sprawie.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki dotyczącej art. 24f.

Poprawka 108
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Istotne jest zapewnienie rozwoju 
ukierunkowanego na odbiorcę, 
bezpiecznego, niezawodnego 
i efektywnego systemu sieciowego, 
wspieranie wystarczalności systemu przy 
jednoczesnym zapewnieniu efektywności 
energetycznej oraz integracji małych 
i dużych jednostek przemysłu energii 
odnawialnej oraz rozproszonego 
wytwarzania zarówno w sieci przesyłowej, 
jak i dystrybucyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni zajmować centralną pozycję w niniejszej dyrektywie. Każdemu nowemu 
systemowi sieciowemu powinna towarzyszyć efektywność energetyczna, integracja jednostek 
przemysłu energii odnawialnej itd.
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Poprawka 109
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wymogi usług o charakterze 
użyteczności publicznej oraz związane z 
nimi wspólne minimalne standardy muszą 
być w dalszym ciągu umacniane w celu 
zapewnienia, że wszyscy odbiorcy mogą 
odnieść korzyści wynikające z konkurencji. 
Kluczowym aspektem dostaw dla 
odbiorców jest dostęp do danych na temat 
zużycia, dlatego też odbiorcy muszą być w 
posiadaniu dotyczących ich danych tak, 
aby mogli zwracać się do konkurujących 
przedsiębiorstw o składanie ofert w oparciu 
o te dane. Odbiorcy powinni również 
posiadać prawo do odpowiedniej 
informacji o własnym zużyciu energii. 
Regularnie przekazywane informacje na 
temat kosztów energii będą zachęcać do 
oszczędzania energii, gdyż dzięki nim 
odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje 
zwrotne dotyczące skutków inwestycji 
służących energooszczędności oraz zmiany 
postępowania.

(23) Wymogi usług o charakterze 
użyteczności publicznej oraz związane z 
nimi wspólne minimalne standardy muszą 
być w dalszym ciągu umacniane w celu 
zapewnienia, że wszyscy odbiorcy mogą 
odnieść korzyści wynikające z konkurencji 
i uczciwszych cen. Kluczowym aspektem 
dostaw dla odbiorców jest dostęp do 
obiektywnych i przejrzystych danych na 
temat zużycia, dlatego też odbiorcy muszą 
być w posiadaniu dotyczących ich danych 
na temat zużycia, cen i kosztów usług tak, 
aby mogli zwracać się do konkurujących 
przedsiębiorstw o składanie ofert w oparciu 
o te dane. Odbiorcy powinni również 
posiadać prawo do odpowiedniej 
informacji o własnym zużyciu energii, a 
przedpłata powinna być odpowiednio 
dostosowana tak, aby odzwierciedlała 
faktyczne zużycie gazu. Informacje na 
temat kosztów energii przekazywane 
konsumentom co najmniej raz na kwartał 
będą zachęcać do oszczędzania energii, 
gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają 
bezpośrednie informacje zwrotne 
dotyczące skutków inwestycji służących 
energooszczędności 

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia swobodnej i przejrzystej konkurencji dostęp do danych umożliwia 
konsumentom dokonanie świadomego wyboru dostawcy gazu. Ponadto konsumenci powinni 
płacić za taką ilość energii, jaką rzeczywiście zużywają każdego miesiąca.
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Poprawka 110
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować udostępnienie 
odpowiednich indywidualnych liczników 
(inteligentne systemy pomiarowe), zgodnie 
z dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych1, w celu przekazania 
konsumentom dokładnych informacji na 
temat zużycia energii oraz zapewnienia 
efektywności użytkowników końcowych.
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 64.

Or. en

Uzasadnienie

Inteligentne liczniki dają konsumentom lepszy wgląd w faktyczne zużycie gazu, przyczyniając 
się tym samym do bardziej przemyślanego korzystania z gazu.

Poprawka 111
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Konsumenci powinni zajmować 
centralną pozycję w niniejszej dyrektywie. 
Należy poszerzyć i zagwarantować 
obowiązujące prawa konsumenckie, które 
powinny obejmować większą przejrzystość 
i przedstawicielstwo. W ramach ochrony 
konsumentów należy zagwarantować, że 
wszyscy odbiorcy będą odnosili korzyści z 



AM\717626PL.doc 63/113 PE404.542v02-00

PL

konkurencyjnego rynku. Krajowe organy 
regulacyjne powinny egzekwować prawa 
konsumentów tworząc zachęty i 
nakładając sankcje na przedsiębiorstwa, 
które nie przestrzegają zasad ochrony 
konsumentów i konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Konsument powinien zajmować centralną pozycję w niniejszej dyrektywie. 

Poprawka 112
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Należy poszerzyć i zagwarantować 
obowiązujące prawa konsumenckie, które 
powinny obejmować większą przejrzystość 
i przedstawicielstwo. W ramach ochrony 
konsumentów należy zagwarantować, że 
wszyscy odbiorcy będą odnosili korzyści z 
konkurencyjnego rynku. Krajowe organy 
regulacyjne powinny egzekwować prawa 
konsumentów tworząc zachęty i 
nakładając sankcje na przedsiębiorstwa, 
które nie przestrzegają zasad ochrony 
konsumentów i konkurencji.

Or. en
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Poprawka 113
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wymogi usług o charakterze 
użyteczności publicznej oraz związane z 
nimi wspólne minimalne standardy muszą 
być w dalszym ciągu umacniane w celu 
zagwarantowania, że usługi związane z 
gazem naturalnym są dostępne ludności 
oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. 

Or. ro

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby cena za dostęp do infrastruktury gazowej nie była odstraszająca 
dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, energetycznie zależnych 
od świadczenia tych usług. 

Poprawka 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Ubóstwo energetyczne stanowi coraz 
większy problem we Wspólnocie. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany działania, aby zmierzyć się z 
problemem ubóstwa energetycznego i 
zapewnić konieczne zużycie energii 
odbiorcom słabym ekonomicznie. 
Potrzebne jest zintegrowane podejście, a 
środki powinny obejmować strategie 
polityczne, politykę taryfową oraz 
podnoszenie efektywności energetycznej w 
budynkach. Ponadto niniejsza dyrektywa 
powinna dopuszczać krajową politykę w 
zakresie pozytywnej dyskryminacji 
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odbiorców słabych ekonomicznie w 
odniesieniu do modeli cenowych.

Or. en

Poprawka 115
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw w duchu solidarności między 
państwami członkowskimi, zwłaszcza w 
przypadku kryzysu dostaw energii, istotne 
jest zapewnienie ram dla regionalnej 
współpracy solidarnościowej.

(24) Aby zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw w duchu solidarności, państwa 
członkowskie powinny blisko 
współpracować, zwłaszcza w przypadku 
kryzysu dostaw energii. Podstawą tej 
współpracy powinna być dyrektywa Rady 
2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
dotycząca środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego1. 
1 Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 92.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2004/67/WE przedstawia szczegółowo kwestie bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu, państwa 
członkowskie powinny wspierać integrację 
rynków krajowych i współpracę 

(25) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu, państwa 
członkowskie powinny wspierać integrację 
rynków krajowych i współpracę 
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operatorów sieci na szczeblu europejskim i 
regionalnym.

operatorów sieci na szczeblu europejskim i 
regionalnym. Inicjatywy dotyczące 
integracji regionalnej stanowią etap 
pośredni, mający kluczowe znaczenie dla 
urzeczywistnienia europejskiej integracji 
rynków energetycznych, która jest celem 
końcowym. Szczebel regionalny 
umożliwia przyspieszenie procesu, dając 
poszczególnym zainteresowanym 
podmiotom, państwom członkowskim, 
krajowym organom regulacyjnym i 
operatorom sieci przesyłowych możliwość 
współpracy w zakresie konkretnych 
problemów.

Or. fr

Uzasadnienie

Inicjatywy regionalne stanowią konstruktywny etap pośredni, umożliwiający poprawę 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu ziemnego. Umożliwiając operatorom sieci 
przesyłowych i krajowym organom regulacyjnym harmonizację dostępu i zasad w danym 
regionie lub utworzenie regionalnej struktury transportu, inicjatywy te pozwolą na bardziej 
skuteczne zarządzanie siecią, ułatwienie wymian transgranicznych oraz inwestycje.

Poprawka 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu, państwa 
członkowskie powinny wspierać integrację 
rynków krajowych i współpracę 
operatorów sieci na szczeblu europejskim i 
regionalnym.

(25) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu, regionalne 
rynki energetyczne mogą stanowić 
pierwszy krok w tym kierunku. W związku 
z tym państwa członkowskie powinny 
dążyć na szczeblu europejskim i, tam 
gdzie to możliwe, na poziomie 
regionalnym do osiągnięcia większej 
integracji rynków krajowych, a także 
wspierać współpracę operatorów sieci.

Or. en
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Poprawka 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Celem niniejszej dyrektywy 
powinien być rozwój prawdziwie 
europejskiej sieci gazociągów i w tym celu 
regulacyjne kwestie dotyczące 
wzajemnych połączeń transgranicznych i 
rynków regionalnych należy pozostawić w 
gestii Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby 
zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Poprawka 119
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Celem niniejszej dyrektywy 
powinien być rozwój prawdziwie 
europejskiej sieci gazociągów i w tym celu 
regulacyjne kwestie dotyczące 
wzajemnych połączeń transgranicznych i 
rynków regionalnych należy pozostawić w 
gestii Agencji.

Or. en
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Uzasadnienie

Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby 
zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób. 

Poprawka 120
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Celem niniejszej dyrektywy 
powinien być rozwój europejskiej sieci i w 
tym celu regulacyjne kwestie dotyczące 
wzajemnych połączeń transgranicznych i 
rynków regionalnych należy pozostawić w 
gestii Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby 
zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Poprawka 121
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Celem niniejszej dyrektywy 
powinien być rozwój prawdziwie 
europejskiej sieci i w tym celu regulacyjne 
kwestie dotyczące wzajemnych połączeń 
transgranicznych i rynków regionalnych 
należy pozostawić w gestii Agencji.

Or. en
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Uzasadnienie

Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby 
zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Poprawka 122
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organy regulacyjne powinny 
udostępniać informacje uczestnikom 
rynku, między innymi aby umożliwić 
Komisji pełnienie przypisanej jej roli 
polegającej na obserwowaniu i 
monitorowaniu europejskiego rynku gazu i 
jego rozwoju w perspektywie krótko-, 
średnio- i długoterminowej, w tym takich 
aspektów jak podaż i popyt, infrastruktura 
przesyłowa i dystrybucyjna, handel 
transgraniczny, inwestycje, ceny hurtowe i 
detaliczne, płynność rynku, poprawa 
sytuacji w zakresie ochrony środowiska 
oraz zwiększenie wydajności.

(26) Organy regulacyjne powinny 
udostępniać informacje uczestnikom 
rynku, między innymi aby umożliwić 
Komisji pełnienie przypisanej jej roli 
polegającej na obserwowaniu i 
monitorowaniu europejskiego rynku gazu i 
jego rozwoju w perspektywie krótko-, 
średnio- i długoterminowej, w tym takich 
aspektów jak podaż i popyt, infrastruktura 
przesyłowa i dystrybucyjna, jakość usług i 
dostaw, handel transgraniczny, zarządzanie 
ograniczeniami przesyłowymi, inwestycje, 
ceny hurtowe i detaliczne, płynność rynku, 
poprawa sytuacji w zakresie ochrony 
środowiska oraz zwiększenie wydajności.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci odniosą korzyści z aktywnego włączenia organów regulacyjnych 
w monitorowanie jakości usług i dostaw gazu. Konieczne jest zapewnienie skutecznej 
koordynacji między krajowymi organami regulacyjnymi w zakresie mechanizmów alokacji 
zdolności przesyłowej i, bardziej ogólnie, w zakresie zarządzania w sytuacjach przeciążenia.
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Poprawka 123
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organy regulacyjne powinny 
udostępniać informacje uczestnikom 
rynku, między innymi aby umożliwić 
Komisji pełnienie przypisanej jej roli 
polegającej na obserwowaniu i 
monitorowaniu europejskiego rynku gazu i 
jego rozwoju w perspektywie krótko-, 
średnio- i długoterminowej, w tym takich 
aspektów jak podaż i popyt, infrastruktura 
przesyłowa i dystrybucyjna, handel 
transgraniczny, inwestycje, ceny hurtowe i 
detaliczne, płynność rynku, poprawa 
sytuacji w zakresie ochrony środowiska 
oraz zwiększenie wydajności.

(26) Organy regulacyjne powinny 
udostępniać informacje uczestnikom 
rynku, między innymi aby umożliwić 
Komisji pełnienie przypisanej jej roli 
polegającej na obserwowaniu i 
monitorowaniu europejskiego rynku gazu i 
jego rozwoju w perspektywie krótko-, 
średnio- i długoterminowej, w tym takich 
aspektów jak podaż i popyt, infrastruktura 
przesyłowa i dystrybucyjna, handel 
transgraniczny, zużycie gazu ziemnego, 
inwestycje, ceny hurtowe i detaliczne, 
płynność rynku, poprawa sytuacji w 
zakresie ochrony środowiska oraz 
zwiększenie wydajności.

Or. ro

Poprawka 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Państwa członkowskie powinny 
rozważyć wspólnie z zainteresowanymi 
partnerami społecznymi następstwa 
poprawek do dyrektywy 2003/55/WE, w 
szczególności różne modele zapewnienia 
niezależności operatorów systemu 
przesyłowego, w zakresie zatrudnienia, 
warunków pracy i informacji na ich 
temat, konsultacji i prawa pracowników 
do udziału w zarządzaniu w celu 
zmniejszenia negatywnych skutków.
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Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazało, że nowe przepisy pociągają za sobą skutki dla pracowników w 
danym sektorze, jak na przykład wykazano w sprawozdaniu dla Komisji Europejskiej w 
sprawie skutków otwarcia rynków energii elektrycznej i gazu dla zatrudnienia (2007 r.). 

Poprawka 125
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego zapewnia Komisji możliwość 
przyjęcia wytycznych w celu osiągnięcia 
wymaganego stopnia harmonizacji. 
Wytyczne takie, które są tym samym 
wiążącymi środkami wykonawczymi, 
stanowią użyteczne narzędzie, które w 
razie konieczności może być szybko 
dostosowane.

(28) Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego zapewnia Komisji możliwość 
przyjęcia wytycznych w celu osiągnięcia 
wymaganego stopnia harmonizacji. 
Wytyczne takie, które są tym samym 
wiążącymi środkami wykonawczymi, 
stanowią użyteczne narzędzie, które w 
razie konieczności może być szybko 
dostosowane. Podstawowe wartości 
wytycznych powinny być określane przez 
prawodawcę w drodze procedury 
Komitetu.

Or. de

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Rozporządzenie 1775/2005 przyznaje Komisji jedynie prawo do zmieniania 
wytycznych przyjętych w procesie legislacyjnym w drodze procedury komitologii. 
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Poprawka 126
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Cały tekst

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–1) W całym tekście wyrażenie „system 
przesyłowy” zastępuje się 
sformułowaniem „system przesyłowy lub 
magazynowy lub system LNG”.

Or. en

Poprawka 127
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. Niniejsza dyrektywa ustala wspólne 
zasady produkcji, przesyłu, dystrybucji i
dostaw gazu ziemnego w celu stworzenia 
zintegrowanych i konkurencyjnych 
rynków energetycznych w Unii 
Europejskiej. Określa przepisy dotyczące 
organizacji i działania sektora gazu 
ziemnego, dostępu do rynku, kryteria i 
procedury stosowane w zaproszeniach do 
składania ofert i udzielaniu zezwoleń na 
eksploatację sieci. Dyrektywa ustanawia 
też obowiązki i prawa w zakresie 
świadczenia usługi powszechnej dla 
odbiorców gazu oraz wyjaśnia 
zobowiązania dotyczące konkurencji.”

Or. en
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Uzasadnienie

Należy poszerzyć zakres dyrektywy, tak aby zapewnić centralną pozycję konsumentom. Trzeba 
też podkreślić związek ze zobowiązaniami dotyczącymi konkurencji. 

Poprawka 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. Niniejsza dyrektywa ustala wspólne 
zasady produkcji, przesyłu, dystrybucji, 
magazynowania i dostaw gazu ziemnego 
w celu stworzenia zintegrowanych i 
konkurencyjnych rynków energetycznych 
w Unii Europejskiej. Określa przepisy 
dotyczące organizacji i działania sektora 
gazu ziemnego, dostępu do rynku, 
kryteria i procedury stosowane w 
zaproszeniach do składania ofert i
udzielaniu zezwoleń na eksploatację 
sieci. Dyrektywa ustanawia też obowiązki i 
prawa w zakresie świadczenia usługi 
powszechnej dla odbiorców gazu oraz 
wyjaśnia zobowiązania dotyczące 
konkurencji.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Należy poszerzyć zakres dyrektywy, tak aby zapewnić centralną pozycję konsumentom. Trzeba 
też podkreślić związek ze zobowiązaniami dotyczącymi konkurencji.
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Poprawka 129
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Artykuł 1 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
”2. Przepisy ustalone w niniejszej 
dyrektywie, dotyczące gazu ziemnego, 
łącznie ze skroplonym gazem ziemnym 
(LNG), mogą mieć zastosowanie w 
niedyskryminujący sposób również w 
przypadku biogazu i gazu z biomasy 
albo innych rodzajów gazu, pod 
warunkiem że ich wprowadzanie do 
systemu i transport systemem 
przeznaczonym dla gazu ziemnego są 
technicznie wykonalne i bezpieczne.”

Or. en

(Dodanie wyjaśnienia do art. 1 ust. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Przy założeniu, że zachowany został poziom bezpieczeństwa technicznego i chemicznego dla 
różnych rodzajów gazu, należy podkreślić potrzebę niedyskryminacji dostępu w przypadku 
gazu z różnych źródeł.

Poprawka 130
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–a) Punkt 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
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„3. „przesył” oznacza transport gazu 
ziemnego siecią składającą się głównie z
gazociągów wysokociśnieniowych z 
wyłączeniem sieci gazociągów 
kopalnianych i inną niż część gazociągów 
wysokociśnieniowych używanych przede 
wszystkim w ramach dystrybucji lokalnej 
gazu ziemnego, w celu dostarczenia go 
odbiorcom, ale nie oznacza dostaw;”

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja przesyłu w dyrektywie 2003/55/WE różni się od definicji tego pojęcia w 
rozporządzeniu 1775/2005. Proponowana poprawka zmienia definicję w dyrektywie 
dostosowując ją do definicji zawartej w rozporządzeniu.

Poprawka 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–a) Punkt 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. „przesył” oznacza transport gazu 
ziemnego siecią składającą się głównie z
gazociągów wysokociśnieniowych z 
wyłączeniem sieci gazociągów 
kopalnianych i inną niż część gazociągów 
wysokociśnieniowych używanych przede 
wszystkim w ramach dystrybucji lokalnej 
gazu ziemnego, w celu dostarczenia go 
odbiorcom, ale nie oznacza dostaw;”

Or. en

(Wyjaśnienie definicji przesyłu w art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/55/WE)
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Uzasadnienie

Obecna definicja przesyłu w dyrektywie 2003/55/WE różni się od definicji tego pojęcia w 
rozporządzeniu 1775/2005. Proponowana poprawka zmienia definicję w dyrektywie 
dostosowując ją do definicji zawartej w rozporządzeniu.

Poprawka 132
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–a) Punkt 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
"3. „przesył” oznacza transport gazu 
ziemnego siecią gazociągów głównie 
wysokociśnieniowych z wyłączeniem 
sieci gazociągów kopalnianych
stanowiących wcześniejsze ogniwa 
łańcucha produkcyjnego oraz części 
gazociągów wysokociśnieniowych 
wykorzystywanych przede wszystkim w 
kontekście lokalnej dystrybucji gazu 
ziemnego, w celu dostarczenia go 
odbiorcom, ale nie oznacza dostaw;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja „przesyłu” zawarta w dyrektywie 2003/55/WE różni się od definicji „przesyłu” 
zawartej w rozporządzeniu 1775/2005. Poprawka przejmuje definicję z rozporządzenia 
również w odniesieniu do dyrektywy.
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Poprawka 133
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera –a a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–aa) Punkt 9 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„9. „instalacja magazynowa” oznacza 
instalację używaną do magazynowania 
gazu ziemnego i będącą własnością 
przedsiębiorstwa gazowniczego lub 
eksploatowaną przez nie, włącznie z 
częścią instalacji LNG używaną do 
magazynowania LNG, ale z wyłączeniem 
części wykorzystywanej wyłącznie do 
działalności produkcyjnej oraz z 
wyłączeniem urządzeń przeznaczonych 
wyłącznie dla operatorów systemu 
przesyłowego dla realizacji ich zadań;”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawęzić brzmienie tego zapisu w celu zagwarantowania, że operatorzy instalacji 
magazynowych nie będą argumentować, że skoro przeważająca część ich instalacji jest 
używana do działalności produkcyjnej, nie powinna ona podlegać zasadom dotyczącym 
regulowanego lub negocjowanego dostępu stron trzecich do sieci.

Poprawka 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera –a a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–aa) Punkt 9 otrzymuje następujące 
brzmienie:
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„9. „instalacja magazynowa” oznacza 
instalację używaną do magazynowania 
gazu ziemnego i będącą własnością 
przedsiębiorstwa gazowniczego lub 
eksploatowaną przez nie, włącznie z 
częścią instalacji LNG używaną do 
magazynowania LNG, ale z wyłączeniem 
części wykorzystywanej wyłącznie do 
działalności produkcyjnej oraz z 
wyłączeniem urządzeń przeznaczonych 
wyłącznie dla operatorów systemu 
przesyłowego dla realizacji ich zadań;”

Or. en

(Wyjaśnienie definicji instalacji magazynowej w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Dla jasności i spójności w punkcie 9 definiującym instalację magazynową należy dodać wyraz 
„wyłącznie” w sformułowaniu „część wykorzystywana wyłącznie do działalności 
produkcyjnej” na podobieństwo frazy „urządzenia przeznaczone wyłącznie dla operatorów 
systemu przesyłowego”.

Poprawka 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a b) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–ab) Punkt 14 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„14. „instalacje pomocnicze” oznaczają 
wszelkie instalacje pomocnicze 
konieczne do zapewnienia dostępu i 
eksploatacji sieci przesyłowych lub 
dystrybucyjnych lub instalacji LNG lub 
instalacji magazynowych, włączywszy 
instalacje dla bilansowania obciążenia;”

Or. en
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(Skreślenie ostatniej części obowiązującej definicji instalacji pomocniczych w art. 2 pkt 14 
dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Niedostateczna ilość instalacji obróbki/przetwarzania gazu (usługi) lub brak dostępu w 
oparciu o uczciwe i niedyskryminujące zasady stwarza ryzyko powstania potencjalnych 
przeszkód dla handlu/konkurencji i zmniejszenia poziomu płynności i integracji rynku. 
Oznacza to, że konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ram regulacyjnych dla dostępu do 
instalacji obróbki/przetwarzania gazu (usługi).

Poprawka 136
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a b) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–ab) Punkt 14 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„14. "instalacje pomocnicze" oznaczają 
wszelkie instalacje pomocnicze 
konieczne do zapewnienia dostępu i 
eksploatacji sieci przesyłowych lub 
dystrybucyjnych lub instalacji LNG lub 
instalacji magazynowych, włączywszy 
instalacje dla bilansowania obciążenia, 
instalacje mieszalnikowe i wtrysku gazów 
obojętnych, ale z wyłączeniem instalacji 
przeznaczonych wyłącznie dla 
operatorów systemu przesyłowego dla 
realizacji ich zadań;”

Or. en

(Zmiana art. 2 pkt 14 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Należy zawęzić brzmienie tego zapisu w celu zagwarantowania, że instalacje mieszalnikowe 
nie będą ograniczone do mieszania strumieni gazu ziemnego, lecz obejmą również wtrysk 
azotu, który jest głównym sposobem przetwarzania gazu o wysokiej wartości energetycznej w 
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gaz o niskiej wartości energetycznej (gazu H w gaz L). Biorąc pod uwagę rzeczywisty 
monopol na rynku gazu L, dostęp do wysokiej jakości przetwarzania ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia konkurencji.

Poprawka 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a c) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–ac) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„14a. „uczciwa konkurencja na otwartym 
rynku” oznacza działania, na skutek 
których żadne przedsiębiorstwo nie może 
posiadać udziału w odnośnym rynku 
większego niż 30%, trzy największe 
przedsiębiorstwa nie dysponują udziałem 
większym niż 50%, a pięć największych 
przedsiębiorstw nie posiada więcej niż 
66,7% udziału w odnośnym rynku;”

Or. en

Poprawka 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a d) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–ad) Punkt 17 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„17. "gazociąg międzysystemowy" 
oznacza gazociąg przesyłowy 
przekraczający granicę między 
państwami członkowskimi, którego



AM\717626PL.doc 81/113 PE404.542v02-00

PL

głównym celem jest połączenie krajowych 
systemów przesyłowych tych państw 
członkowskich;”

Or. en

(Wyjaśnienie obowiązującej definicji gazociągu międzysystemowego w art. 2 pkt 17 dyrektywy 
2003/55/WE)

Uzasadnienie

Obecna definicja jest realistyczna w przypadku przyłączy energii elektrycznej, nie ma jednak 
gazociągów, które służyłyby wyłącznie połączeniu systemów dwóch państw członkowskich, z 
wyjątkiem rurociągów podwodnych.

Poprawka 139
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a d) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–ad) Punkt 17 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„17. "gazociąg międzysystemowy" 
oznacza gazociąg przekraczający granicę 
między państwami członkowskimi
głównie w celu połączenia krajowych 
systemów przesyłowych tych państw 
członkowskich;

Or. de

Uzasadnienie

Obecna definicja może być wprawdzie odpowiednia w przypadku połączeń wzajemnych sieci 
energii elektrycznej, jednak poza podwodnymi sieciami przesyłowymi nie istnieją gazociągi, 
których jedynym celem jest połączenie dwóch państw członkowskich.
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Poprawka 140
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Dodaje się następujący ustęp:
„32a. „odizolowany rynek” oznacza 
państwo członkowskie nieposiadające 
wzajemnego połączenia z krajowymi 
systemami przesyłowymi innego państwa 
członkowskiego oraz/lub którego dostawy 
gazu kontrolowane są przez osobę lub 
osoby z kraju trzeciego.”

Or. lt

Poprawka 141
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „właściciel systemu przesyłowego” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną 
odpowiedzialną za prowadzenie 
działalności, o której mowa w art. 9 ust. 6, 
w państwie członkowskim, tam gdzie 
niezależny operator systemu został 
wyznaczony przez to państwo 
członkowskie i zatwierdzony przez 
Komisję na mocy art. 9 ust. 1;”

Or. en
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Uzasadnienie

Rozdział eksploatacji systemów przesyłowych od pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw 
gazu i energii elektrycznej stanowi fundamentalny cel proponowanego „trzeciego pakietu” 
legislacyjnego. Należy zatem wyraźnie określić zakres tego rozdziału. Obszarem, w którym 
wymogi dotyczące rozdziału nie są dostatecznie jasne, jest obszar zobowiązań w zakresie 
poufności, mających zastosowanie do różnych uczestników rynku.

Poprawka 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „projekt o priorytetowym znaczeniu 
dla Unii Europejskiej” oznacza projekt 
dotyczący infrastruktury gazowej, który 
zapewni Unii nowe źródło gazu i w 
ramach którego udział dostaw gazu w co 
najmniej jednym kraju Unii doprowadzi 
do większego zróżnicowania obecnych 
dostaw gazu;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 36a do art. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Dostateczna infrastruktura jest niezbędnym warunkiem rozwoju konkurencji na rynku gazu. 
Doświadczenie pokazuje, że wielokrotnie decyzje dotyczące dużych inwestycji zapadają na 
szczeblu politycznym przy ograniczonym udziale organów regulacyjnych. W związku z tym  
konieczne jest wprowadzenie definicji projektów o priorytetowym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, które powinny być przedmiotem strategicznych decyzji politycznych.
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Poprawka 143
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „przedsięwzięcie mające na 
względzie interes europejski” oznacza 
przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury 
gazowej, które prowadzi do 
wykorzystywania przez Wspólnotę nowych 
źródeł gazu, a także do większej 
dywersyfikacji obecnych dostaw gazu w co 
najmniej jednym państwie 
członkowskim;”

Or. xm

Uzasadnienie

W Europie rośnie popyt na moce przesyłowe, toteż nieodzowne jest inwestowanie w nową 
infrastrukturę. Dobrze rozwinięta infrastruktura jest niezbędna dla rzeczywistej europejskiej 
konkurencji na rynku gazu. Dlatego też należy zdefiniować „przedsięwzięcia mające na 
względzie interes europejski” oraz podjąć konieczne decyzje strategiczne i polityczne.

Poprawka 144
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się następujący punkt:
„36a. „przedsięwzięcie mające na 
względzie interes europejski” oznacza 
przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury 
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gazowej, które prowadzi do 
wykorzystywania przez Wspólnotę nowych 
źródeł gazu, a także do większej 
dywersyfikacji obecnych dostaw gazu w 
więcej niż jednym państwie 
członkowskim.”

Or. de

(Dodanie nowego punktu w art. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie
Ponieważ popyt na moce przesyłowe stale rośnie, nieodzowne jest inwestowanie w nową 
infrastrukturę, aby mieć do dyspozycji wystarczające moce transportowe, magazynowe i moce 
związane z LNG. Dobrze rozbudowana infrastruktura stanowi warunek rozwoju konkurencji 
na rynku gazu. Dotychczas decyzje w sprawie wielu dużych inwestycji podejmowano na 
poziomie politycznym i przy jedynie niewielkim udziale organów regulacyjnych. Należy 
zdefiniować „przedsięwzięcia mające na względzie interes europejski” oraz podjąć niezbędne 
decyzje polityczne.

Poprawka 145
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „przystępna cena” oznacza cenę 
określaną przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym po konsultacjach z 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
partnerami społecznymi i 
zainteresowanymi podmiotami przy 
uwzględnieniu definicji ubóstwa 
energetycznego zapisanej w pkt 36b;”

Or. en

Uzasadnienie

Przystępna cena powinna być określana na szczeblu państw członkowskich, jako że kwestia ta 
wyraźnie wchodzi w zakres pomocniczości.
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Poprawka 146
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „uczciwa konkurencja na otwartym 
rynku” oznacza działania, na skutek 
których żadne przedsiębiorstwo nie może 
posiadać udziału w odnośnym rynku 
większego niż 50%;”

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten otworzy rynki w państwach członkowskich, w szczególności w krajach, w których 
funkcjonują przedsiębiorstwa dominujące, które kilkakrotnie nadużywały już swojej pozycji, 
oraz zapewni sprawiedliwy dostęp innym uczestnikom rynku. W miarę postępującej integracji 
rynków rozmiary geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi 
przedsiębiorstwom wzrost w miarę postępu integracji rynku. Odnośny rynek powinna 
określać Komisja.

Poprawka 147
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „uczciwa konkurencja na otwartym 
rynku” oznacza działania, na skutek 
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których żadne przedsiębiorstwo nie może 
posiadać udziału w odnośnym rynku 
większego niż 40%;”

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten otworzy rynki w państwach członkowskich, w szczególności w krajach, w których 
funkcjonują przedsiębiorstwa dominujące, które kilkakrotnie nadużywały już swojej pozycji, 
oraz zapewni sprawiedliwy dostęp innym uczestnikom rynku. W miarę postępującej integracji 
rynków rozmiary geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi 
przedsiębiorstwom wzrost w miarę postępu integracji rynku. Odnośny rynek powinna 
określać Komisja.

Poprawka 148
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „uczciwa konkurencja na otwartym 
rynku” oznacza działania, na skutek 
których żadne przedsiębiorstwo nie może 
posiadać udziału w odnośnym rynku 
większego niż 20%;”

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten otworzy rynki w państwach członkowskich, w szczególności w krajach, w których 
funkcjonują przedsiębiorstwa dominujące, które kilkakrotnie nadużywały już swojej pozycji, 
oraz zapewni sprawiedliwy dostęp innym uczestnikom rynku. W miarę postępującej integracji 
rynków rozmiary geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi 
przedsiębiorstwom wzrost w miarę postępu integracji rynku. Odnośny rynek powinna 
określać Komisja.
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Poprawka 149
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36a. „teren przemysłowy” oznacza 
prywatny obszar geograficzny z siecią 
gazu ziemnego, której głównym 
przeznaczeniem są dostawy przemysłowe 
dla konsumentów na tym terenie;”

Or. en

Uzasadnienie

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Poprawka 150
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
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„36b. „ubóstwo energetyczne” oznacza 
gospodarstwo domowe, które nie może 
pozwolić sobie na ogrzanie domu do 
temperatury mieszczącej się w przyjętych 
normach opierających się na zaleceniach 
Światowej Organizacji Zdrowia, która 
określa taką temperaturę na poziomie 18-
22°C w zależności od funkcji danego 
pomieszczenia we wszystkich 
zajmowanych pomieszczeniach 
mieszkalnych; obejmuje też zdolność do 
zakupu innych usług energetycznych dla 
domu za umiarkowaną kwotę; 
gospodarstwo domowe cierpi z powodu 
ubóstwa energetycznego, jeżeli udział 
wydatków na energię w całkowitych 
wydatkach tego gospodarstwa domowego 
dwukrotnie przekracza krajową medianę 
dla wydatków energetycznych;”

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na brak definicji wiele państw członkowskich nie gromadzi oficjalnych danych na 
temat liczby obywateli dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dzięki wspólnej definicji 
państwa członkowskie uświadomią sobie skalę problemu. Zostaną też zachęcone do podjęcia 
działań mających na celu zmierzenie się z tym wyzwaniem. Niniejsza definicja opiera się na 
badaniach grupy europejskich naukowców i umożliwia dokonanie obliczeń mających 
zastosowanie w całej UE. Jest ona ukierunkowana na gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach, które płacą proporcjonalnie więcej za energię.

Poprawka 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36b. „usługi mieszalnikowe” oznaczają 
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obróbkę gazu, który nie odpowiada 
wymogom, przy użyciu innych źródeł 
gazu, tak że powstała mieszanka mieści się 
w dopuszczalnym zakresie wymogów 
dotyczących jakości gazu; usługi te 
wykonuje operator obróbki gazu;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 36b do art. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Wysokiej jakości przetwarzanie gazu ma duże znaczenie w niektórych państwach 
członkowskich i może mieć też wyraźny wpływ na przepływy transgraniczne. Dostępność 
potencjału w zakresie wysokiej jakości przetwarzania jest kluczowa dla rozwoju płynnych 
rynków hurtowych. Niedostateczna ilość instalacji obróbki gazu lub brak dostępu w oparciu o 
uczciwe i niedyskryminujące zasady stwarza ryzyko powstania potencjalnych przeszkód dla 
handlu/konkurencji i zmniejszenia poziomu płynności i integracji rynku.

Poprawka 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b c) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36c. „usługi balastowania” oznaczają 
obróbkę gazu przy użyciu azotu w celu 
jego wzbogacenia i doprowadzenia do jego 
zgodności z obowiązującymi wymogami w 
zakresie jakości gazu; usługi te wykonuje 
operator obróbki gazu;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 36c do art. 2 dyrektywy 2003/55/WE)
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Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak do poprawki Turmes/Harms dotyczącej jakości gazu, tj. 
poprawek 13 i 14.

Poprawka 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b d) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bd) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36d. „instalacja obróbki gazu” oznacza 
instalację używaną do wykonywania usług 
mieszalnikowych lub balastowania 
podczas obróbki gazu ziemnego, którego 
właścicielem lub operatorem jest 
przedsiębiorstwo gazownicze;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 36d do art. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak do poprawki Turmes/Harms dotyczącej jakości gazu, tj. 
poprawek 13 i 14.

Poprawka 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b e) (nowa)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 – punkt 36 e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(be) Dodaje się punkt w następującym 
brzmieniu:
„36e. „operator obróbki gazu” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która 
wykonuje czynności związane z obróbką 
gazu i odpowiada za obsługę instalacji 
obróbki gazu;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 36e do art. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak do poprawki Turmes/Harms dotyczącej jakości gazu, tj. 
poprawek 13 i 14.

Poprawka 155
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„2. Przestrzegając w pełni odnośnych 
postanowień Traktatu, w szczególności 
jego art. 86, państwa członkowskie mogą 
w ogólnym interesie ekonomicznym 
nałożyć na przedsiębiorstwa w sektorze 
gazowniczym zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług o charakterze 
użyteczności publicznej, mogące odnosić 
się do bezpieczeństwa, włącznie z 
bezpieczeństwem dostaw, regularności 
dostaw i jakości oraz ochrony 
środowiska, włącznie z efektywnością 
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energetyczną i ochroną klimatu.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Przeniesienie odwołanie do ceny dostaw z zapisu na temat obowiązku świadczenia usługi 
publicznej do zapisu dotyczącego odbiorców słabych ekonomicznie ma na celu 
zagwarantowanie, że środki odnoszące się do ceny dostaw będą ukierunkowane na 
najsłabszych ekonomicznie konsumentów. W rezultacie takie lepiej dostosowane podejście
powinno służyć osobom, które najbardziej potrzebują ochrony konsumenckiej.

Poprawka 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„2. Przestrzegając w pełni odnośnych 
postanowień Traktatu, w szczególności 
jego art. 86, państwa członkowskie mogą 
w ogólnym interesie ekonomicznym 
nałożyć na przedsiębiorstwa w sektorze 
gazowniczym zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług o charakterze 
użyteczności publicznej, mogące odnosić 
się do bezpieczeństwa, włącznie z 
bezpieczeństwem dostaw, regularności 
dostaw, jakości i cen dostaw i ochrony 
środowiska, włącznie z efektywnością
energetyczną, energią odnawialną i 
ochroną klimatu. Zobowiązania takie 
powinny być jasno określone, 
przejrzyste, pozbawione cech 
dyskryminacji, weryfikowalne i powinny 
gwarantować równość dostępu firm 
gazowniczych UE do krajowych 
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odbiorców. W odniesieniu do 
bezpieczeństwa dostaw, efektywności 
energetycznej/zarządzania popytem i dla 
osiągnięcia celów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego oraz energią 
odnawialną, o których mowa w 
niniejszym ustępie, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić 
długoterminowe planowanie, z 
uwzględnieniem możliwości podjęcia 
starań o dostęp do systemu przez strony 
trzecie.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Konieczne jest odniesienie się w ramach niniejszej dyrektywy do energii odnawialnej UE i 
uzgodnionych celów.

Poprawka 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Artykuł 3 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki w celu 
uwzględnienia kwestii ubóstwa 
energetycznego w krajowych planach 
działania w zakresie energii w celu 
zapewnienia rzeczywistego spadku liczby 
osób dotkniętych ubóstwem 
energetycznym i informują o takich 
środkach Komisję. Państwa członkowskie 
mogą przyjąć zintegrowane podejście, aby 
zapewnić dopełnienie zobowiązań 
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związanych ze świadczeniem usługi 
powszechnej i usługi publicznej. Środki 
takie mogą obejmować taryfy specjalne 
dla odbiorców słabych ekonomicznie oraz 
indywidualnych gospodarstw domowych i 
uwzględniają zwiększenie efektywności 
energetycznej. Komisja określa wskaźniki 
służące monitorowaniu wpływu takich 
środków na ubóstwo energetyczne. Takie 
środki nie powinny utrudniać otwarcia 
rynku określonego w art. 23. W tym 
kontekście państwa członkowskie 
gwarantują, że przedsiębiorstwa 
dystrybucyjne przestrzegają ścisłych 
procedur w celu uniknięcia odłączenia od 
sieci odbiorców będących gospodarstwami 
domowymi, biorąc pod uwagę 
konsumentów słabych ekonomicznie i 
dotkniętych ubóstwem energetycznym. 
Państwa członkowskie określają definicje 
konsumentów słabych ekonomicznie oraz 
dotkniętych ubóstwem energetycznym i 
gwarantują, że przestrzegane są prawa i 
obowiązki dotyczące odbiorców słabych 
ekonomicznie i dotkniętych ubóstwem 
energetycznym.”

Or. en

(Zastąpienie art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE niemal zupełnie nowym ustępem)

Uzasadnienie

Ubóstwo energetyczne jest coraz poważniejszym problemem we wszystkich państwach 
członkowskich. Potrzebne jest zintegrowane podejście, a rola krajowych organów 
regulacyjnych jest kluczowa. Komisja powinna też przejąć odpowiedzialność za 
monitorowanie postępu państw członkowskich w tej dziedzinie, a także za zbieranie informacji 
na temat podejmowanych przez nie skutecznych środków służących zwalczaniu ubóstwa 
energetycznego.
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Poprawka 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Artykuł 3 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki w celu 
uwzględnienia kwestii ubóstwa 
energetycznego w krajowych planach 
działania w celu zapewnienia 
rzeczywistego spadku liczby osób 
dotkniętych ubóstwem energetycznym i 
informują o takich środkach Komisję. 
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
zintegrowane podejście, aby zapewnić 
dopełnienie zobowiązań związanych ze 
świadczeniem usługi powszechnej i usługi 
publicznej. Środki takie mogą obejmować 
taryfy specjalne dla odbiorców słabych 
ekonomicznie oraz indywidualnych 
gospodarstw domowych i uwzględniają 
zwiększenie efektywności energetycznej 
oraz ukierunkowane wsparcie społeczne 
dla grup konsumentów o niskich 
dochodach. Komisja określa wskaźniki 
służące monitorowaniu wpływu takich 
środków na ubóstwo energetyczne. Takie 
środki nie powinny utrudniać otwarcia 
rynku określonego w art. 23.”

Or. en

(Zastąpienie art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE niemal zupełnie nowym ustępem)

Uzasadnienie

Ubóstwo energetyczne jest coraz poważniejszym problemem we wszystkich państwach 
członkowskich. Potrzebne jest zintegrowane podejście, a rola krajowych organów 
regulacyjnych jest kluczowa. Komisja powinna też przejąć odpowiedzialność za 
monitorowanie postępu państw członkowskich w tej dziedzinie, a także za zbieranie informacji 
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na temat podejmowanych przez nie efektywnych środków mających na celu zwalczanie 
ubóstwa energetycznego.

Poprawka 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Artykuł 3 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki w celu ochrony 
odbiorców końcowych i zapewniają 
wysoki stopień ochrony konsumenta, a w 
szczególności zapewniają odpowiednie 
środki ochrony słabych ekonomicznie 
odbiorców, włączając w to odpowiednie 
środki chroniące ich przed odłączeniem, 
łącznie ze środkami dotyczącymi 
warunków płatności.” 

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Przeniesienie odwołanie do ceny dostaw z zapisu na temat obowiązku świadczenia usługi 
publicznej do zapisu dotyczącego odbiorców słabych ekonomicznie ma na celu 
zagwarantowanie, że środki odnoszące się do ceny dostaw będą ukierunkowane na 
najsłabszych ekonomicznie konsumentów. W rezultacie takie lepiej dostosowane podejście 
powinno służyć osobom, które najbardziej potrzebują ochrony konsumenckiej.



PE404.542v02-00 98/113 AM\717626PL.doc

PL

Poprawka 160
Pia Elda Locatelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Artykuł 3 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki w celu ochrony 
odbiorców końcowych i zapewniają 
wysoki stopień ochrony konsumenta, a w 
szczególności zapewniają odpowiednie 
środki ochrony słabych ekonomicznie 
odbiorców, włączając w to odpowiednie 
środki chroniące ich przed odłączeniem. 
W tym kontekście mogą przyjąć 
odpowiednie środki w celu ochrony 
odległych odbiorców, podłączonych do 
systemu gazowego oraz zakładów 
energochłonnych zgodnie z definicją 
zawartą w art. 17 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2003/96/WE. Państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć dostawcę „z urzędu” 
dla odbiorców podłączonych do sieci 
gazowej. Powinny one zapewnić wysoki 
stopień ochrony odbiorcy, w 
szczególności odnoszący się do 
przejrzystości ogólnych zasad i 
warunków umownych, ogólnych 
informacji i zasad rozstrzygania sporów. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że uprawniony odbiorca ma realną 
możliwość zmiany dostawcy. W 
odniesieniu przynajmniej do odbiorców 
będących gospodarstwami domowymi są 
to środki wyszczególnione w załączniku 
A.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE)
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Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna uwzględniać również zakłady energochłonne.

Poprawka 161
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Artykuł 3 ust. 3a otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3a. Państwa członkowskie gwarantują, 
że wszyscy odbiorcy mają prawo 
zaopatrywania się u wybranego dostawcy, 
o ile ten wyrazi na to zgodę, niezależnie od 
tego, w jakim państwie członkowskim 
dostawca ten otrzymał zezwolenie. W 
związku z tym państwa członkowskie 
podejmują wszelkie środki w celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom, które 
uzyskały zezwolenie na działalność 
dostawczą w kraju pochodzenia, 
świadczenia usług dostawczych dla 
obywateli bez potrzeby spełniania dalszych 
wymogów.”

Or. xm

Uzasadnienie

W różnych państwach członkowskich dostawcy mają do czynienia z odrębnymi wymogami w 
zakresie świadczenia usług dostawczych dla odbiorców i te niejednolite reguły rynkowe 
stanowią znaczące ograniczenie dla wejścia na rynek. W celu umożliwienia nieograniczonego 
dostępu do rynku zastosowanie powinna mieć zasada kraju pochodzenia.
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Poprawka 162
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Artykuł 3 ust. 3a otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3a. Państwa członkowskie gwarantują, 
że wszyscy odbiorcy mają prawo 
zaopatrywania się u wybranego dostawcy, 
o ile ten wyrazi na to zgodę, niezależnie od 
tego, w jakim państwie członkowskim 
dostawca ten otrzymał zezwolenie. W 
związku z tym państwa członkowskie 
podejmują wszelkie środki w celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom, które 
uzyskały zezwolenie na działalność 
dostawczą w kraju pochodzenia, 
świadczenia usług dostawczych dla 
obywateli bez potrzeby spełniania dalszych 
wymogów.”

Or. xm

Uzasadnienie

W każdym państwie członkowskim dostawcy muszą spełnić inne wymogi w zakresie 
świadczenia usług dostawczych dla odbiorców. Te niejednolite reguły rynkowe i 
zobowiązania prawne stanowią znaczące ograniczenie dla wejścia na rynek. W celu 
umożliwienia nieograniczonego dostępu do rynku zastosowanie powinna mieć zasada kraju 
pochodzenia, tzn. jeżeli dostawca otrzymał zezwolenie na działalność w jednym państwie 
członkowskim, powinien mieć prawo świadczenia usług dostawczych dla odbiorców również 
w innych państwach członkowskich bez potrzeby spełniania dalszych wymogów.
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Poprawka 163
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Artykuł 3 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„4. Państwa członkowskie powinny 
wdrożyć odpowiednie środki w celu 
realizacji spójnych celów społecznych i 
ekonomicznych, ochrony środowiska, 
które mogą obejmować środki w zakresie 
efektywności energetycznej/zarządzania 
popytem oraz środki przeciwdziałające 
zmianom klimatycznym oraz 
zapewniające bezpieczeństwo dostaw. 
Środki te mogą obejmować w 
szczególności zapewnienie odpowiednich 
bodźców ekonomicznych, stosując, tam 
gdzie zachodzi potrzeba, wszystkie 
istniejące narzędzia krajowe i 
Wspólnotowe dla konserwacji i 
remontowania oraz budowy koniecznej 
infrastruktury sieciowej, w tym 
utrzymania przepustowości połączeń 
systemowych. Państwa członkowskie 
mogą, przy pełnym poszanowaniu 
Traktatu, wspierać długoterminowe 
porozumienia między odbiorcami energii 
a dostawcami, które przyczyniają się do 
poprawy produkcji i dystrybucji energii, 
umożliwiając konsumentom sprawiedliwy 
udział w korzyściach wynikających z tych 
porozumień, pod warunkiem, że takie 
porozumienia mogą się przyczynić do 
uzyskania optymalnego poziomu 
inwestycji w sektorze energetycznym.”

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny odgrywać istotną rolę w celu umożliwienia konsumentom 
uzyskania wymiernych korzyści.

Poprawka 164
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1e) W art. 3 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:
„5a. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno pociągać za sobą negatywnych 
skutków w zakresie zatrudnienia, 
warunków pracy i informacji na ich 
temat, konsultacji i prawa pracowników w 
danym sektorze do udziału w zarządzaniu. 
Państwa członkowskie konsultują się z 
zainteresowanymi partnerami 
społecznymi na temat wdrożenia 
jakichkolwiek poprawek do niniejszej 
dyrektywy w celu zmniejszenia 
negatywnych skutków dla pracowników w 
danym sektorze. Komisja przedkłada 
komitetom dialogu społecznego w sektorze 
gazu i energii elektrycznej sprawozdania 
dotyczące konsultacji i przyjętych 
środków.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po ustępie 5 w artykule 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Konieczne są zabezpieczenia w celu ochrony pracowników w danym sektorze przed 
negatywnymi skutkami otwarcia rynków energii elektrycznej i gazu. W celu zmniejszenia 
potencjalnych negatywnych skutków ważne jest przedyskutowanie tych kwestii z partnerami 
społecznymi.
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Poprawka 165
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) W art. 3 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:
„6a. W celu promowania efektywności 
energetycznej i udzielenia pomocy w 
zakresie ograniczania ubóstwa 
energetycznego krajowe organy 
regulacyjne upoważniają przedsiębiorstwa 
gazownicze do wprowadzenia taryf, które 
rosną wraz z rosnącym poziomem zużycia, 
w celu wyraźnego pobudzenia zachowań 
sprzyjających efektywności energetycznej, 
zmniejszenia popytu gospodarstw 
domowych na gaz i związanego z tym 
ograniczenia krajowych emisji CO2, a 
także obniżenia kosztów energii dla 
gospodarstw domowych dotkniętych 
ubóstwem energetycznym.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po ustępie 6 w artykule 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Taki model taryfowy całkowicie zmieni obecny model ustalania cen. Podczas gdy próbujemy 
ograniczyć zużycie energii, aktualnie obowiązujący model nagradza niższymi cenami osoby 
zużywające więcej energii. Niniejszy model powinien być neutralny cenowo dla 
przedsiębiorstw energetycznych i wprowadzać zachęty w zakresie efektywności energetycznej. 
Stanie się on opłacalny po wprowadzeniu inteligentnych liczników.
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Poprawka 166
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) W art. 3 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:
„6a. W celu promowania efektywności 
energetycznej i udzielenia pomocy w 
zakresie ograniczania ubóstwa 
energetycznego krajowe organy 
regulacyjne upoważniają przedsiębiorstwa 
gazownicze do wprowadzenia taryf, które 
rosną wraz z rosnącym poziomem zużycia, 
w celu wyraźnego pobudzenia zachowań 
sprzyjających efektywności energetycznej, 
zmniejszenia popytu gospodarstw 
domowych na gaz i związanego z tym 
ograniczenia krajowych emisji CO2, a 
także w celu zagwarantowania, że 
pierwszy przedział taryfowy odpowiada 
zużyciu gospodarstw domowych o niskim 
dochodzie.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po ustępie 6 w artykule 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Taki model taryfowy całkowicie zmieni obecny model ustalania cen. Podczas gdy próbujemy 
ograniczyć zużycie energii, aktualnie obowiązujący model nagradza niższymi cenami osoby 
zużywające więcej energii. Niniejszy model powinien być neutralny cenowo dla 
przedsiębiorstw gazowniczych i wprowadzać zachęty w zakresie efektywności energetycznej. 
Stanie się on opłacalny po wprowadzeniu inteligentnych liczników.
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Poprawka 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) W art. 3 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:
„6a. W celu promowania efektywności 
energetycznej i udzielenia pomocy w 
zakresie ograniczania ubóstwa 
energetycznego krajowe organy 
regulacyjne upoważniają dostawców gazu 
do wprowadzenia cenników, które 
obejmują rosnące taryfy blokowe, a cena 
wzrasta wraz z rosnącym poziomem 
zużycia. Krajowe organy regulacyjne 
gwarantują, że ta część zużycia, która 
objęta jest niższą ceną, odpowiada 
typowemu zużyciu w gospodarstwach 
domowych o niskich dochodach.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po ustępie 6 w artykule 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Taki model taryfowy całkowicie zmieni obecny model ustalania cen. Podczas gdy próbujemy 
ograniczyć zużycie energii, aktualnie obowiązujący model nagradza niższymi cenami osoby 
zużywające więcej energii. Niniejszy model powinien być neutralny cenowo dla 
przedsiębiorstw energetycznych i wprowadzać zachęty w zakresie efektywności energetycznej. 
Stanie się on opłacalny po zamontowaniu inteligentnych liczników.

Poprawka 168
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) W art. 3 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:
„6a. W celu promowania ekonomicznego 
wykorzystania energii i udzielenia pomocy 
w zakresie ograniczania ubóstwa 
energetycznego krajowe organy 
regulacyjne upoważniają dostawców gazu 
do wprowadzenia cenników, które 
obejmują rosnące taryfy blokowe, a cena 
wzrasta wraz z rosnącym poziomem 
zużycia. Krajowe organy regulacyjne 
gwarantują, że ta część zużycia, która 
objęta jest niższą ceną, odpowiada 
typowemu zużyciu przy ogrzewaniu 
energooszczędnego domu.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu po ustępie 6 w artykule 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Taki model taryfowy całkowicie zmieni obecny model ustalania cen. Podczas gdy próbujemy 
ograniczyć zużycie energii, aktualnie obowiązujący model nagradza niższymi cenami osoby 
zużywające więcej energii. Niniejszy model powinien być neutralny cenowo dla 
przedsiębiorstw gazowniczych i wprowadzać zachęty w zakresie efektywności energetycznej. 
Stanie się on opłacalny po wprowadzeniu inteligentnych liczników.

Poprawka 169
Romano Maria La Russa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 7 w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
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niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.”

Or. en

Poprawka 170
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 7 w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana procedura komitologii ma ograniczyć wpływ Parlamentu Europejskiego. 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Parlament posiadałby jedynie możliwość odrzucania projektów 
Komisji. Przez to istotne decyzje dotyczące kształtu wewnętrznego rynku energii byłyby 
pozbawione demokratycznej procedury ustawodawczej.
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Poprawka 171
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 7 w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.”

Or. de

Uzasadnienie

 Zaproponowane tutaj przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych w drodze 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą ogranicza w znacznym stopniu prawa 
Parlamentu Europejskiego i należy je odrzucić.

Poprawka 172
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 7 w 
następującym brzmieniu:

skreślony

„7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
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poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.”

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy niezbędne do ochrony konsumentów należy ustalić bezpośrednio w dyrektywie. 
Uprawnienie do przyjmowania wytycznych nie jest w związku z tym konieczne.

Poprawka 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”

„7. Komisja przyjmuje wytyczne dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie i wyjaśnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprzednia dyrektywa zawierała środki służące ochronie odbiorców końcowych, zwłaszcza 
słabych ekonomicznie. Odnosiła się ona wyraźnie do kwestii odłączenia. Jednocześnie 
zachęcano państwa członkowskie do przyjmowania środków w celu poprawy przejrzystości, 
ogólnych informacji i mechanizmów rozstrzygania sporów. Jednak w praktyce konsumenci nie 
odnieśli korzyści z otwarcia rynku. W związku z tym należy przewidzieć wprowadzenie 
odpowiedniego mechanizmu w celu umożliwienia państwom członkowskim określenia 
wymogów.
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Poprawka 174
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

7. Komisja może zmienić wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, jest zmieniany
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 175
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”

„7. Po odpowiednich konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami Komisja może 
przyjąć wytyczne dla celów wdrażania 
niniejszego artykułu. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”
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Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że przy opracowywaniu i wdrażaniu takich 
wytycznych przestrzegane są zasady dobrych praktyk stanowienia prawa.

Poprawka 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 3a
Przejrzystość i publikowanie informacji 

dla odbiorców końcowych
1. Państwa członkowskie zapewniają 
odbiorcom końcowym dostępność 
przejrzystych, porównywalnych, 
odpowiednich i aktualnych informacji o 
stosowanych cenach i taryfach oraz o 
standardowych warunkach odnoszących 
się do dostępu do i korzystania z usług 
określonych w art. 3 zgodnie z przepisami 
załącznika A. Użytkownicy sieci i, w 
stosownych przypadkach, operatorzy 
systemów dystrybucyjnych publikują takie 
informacje w łatwo dostępnej formie
2. Krajowe organy regulacyjne 
zapewniają dostarczanie informacji, aby 
umożliwić odbiorcom końcowym 
dokonanie niezależnej oceny kosztów 
alternatywnych schematów korzystania z 
usług za pomocą interaktywnych 
przewodników lub podobnych technik. 
Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne udostępniały 
takie przewodniki lub techniki, jeśli nie są 
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one dostępne na rynku.
3. Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązywać użytkowników sieci i, jeżeli 
jeśli to zagwarantowane, operatorów 
systemów dystrybucyjnych do 
dostarczania odbiorcom informacji o 
obowiązujących taryfach w czasie i w 
punkcie zakupu w celu zagwarantowania, 
że odbiorcy są w pełni informowani o 
warunkach cenowych.”

Or. en

(Dodanie nowego artykułu 3a do dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania konsumentom możliwości wyboru właściwych dostawców, należy 
dostarczyć im dostateczne informacje, aby mogli porównać oferty. Oferty na rynku gazu są 
bardzo złożone i dlatego konieczne jest wprowadzenie nowego artykułu 3a określającego 
wymogi w zakresie przejrzystości.

Poprawka 177
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Artykuł 4 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„2. Jeżeli w państwach członkowskich 
istnieje system zezwoleń, to określają 
one obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria, które powinny być spełnione 
przez przedsiębiorstwo występujące o 
zezwolenie na budowę lub eksploatację 
instalacji gazu ziemnego albo ubiegające 
się o zezwolenie na dostawę gazu 
ziemnego. Państwa członkowskie nie 
mogą być upoważnione do łączenia 
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udzielania zezwoleń z kryteriami, które 
pozwalają właściwym organom na 
swobodę decyzyjną. Pozbawione cech 
dyskryminacji kryteria i procedury 
udzielania zezwoleń są podawane do 
wiadomości publicznej. Państwa 
członkowskie gwarantują, że procedury 
udzielania zezwoleń na instalacje, 
rurociągi i związany z nimi sprzęt 
uwzględniają znaczenie projektu dla 
wewnętrznego rynku energii.”

Or. en

(Zmiana brzmienia art. 4 ust. 2 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Dużą przeszkodą na drodze ku ostatecznemu utworzeniu wewnętrznego rynku energii jest 
brak dostatecznej infrastruktury. W wielu państwach członkowskich projekty budowy nowej 
i modernizacji istniejącej infrastruktury nie są realizowane w rozsądnych terminach z powodu 
problemów z procedurami udzielania zezwoleń.
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