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Poprawka 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu 
we Wspólnocie 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. 

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu 
we Wspólnocie 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.
Ponadto niektórym regionom brakuje 
jeszcze zdolności transgranicznych 
przesyłowych połączeń wzajemnych, co 
ogranicza integrację rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że niektórym państwom członkowskim brakuje transgranicznych 
przesyłowych połączeń wzajemnych. Sytuacja ta ogranicza integrację rynków, a zatem 
utrudnia powstanie europejskiego rynku energetycznego.

Poprawka 39
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu 
we Wspólnocie prawa do sprzedawania 
gazu w innym państwie członkowskim na 
równych prawach z przedsiębiorstwami 
krajowymi, bez dyskryminacji i 
występowania ze słabszej pozycji. W 

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

szczególności nie istnieje jeszcze 
niedyskryminacyjny dostęp do sieci ani 
równie skuteczny nadzór regulacyjny we 
wszystkich państwach członkowskich i 
wciąż istnieją odizolowane rynki.

Or. lt

Poprawka 40
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu 
we Wspólnocie 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.

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu 
we Wspólnocie prawa do sprzedawania 
gazu w innym państwie członkowskim, 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.

Or. de

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia powinno być zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do 
sieci, a nie zagwarantowanie jednakowych warunków sprzedaży gazu ziemnego we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 41
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie jednak nie można (3) Obecnie jednak nie można 
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zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu 
we Wspólnocie 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. 

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. 

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie proponowane przez Komisję sugeruje, że problemy w zakresie konkurencji, 
jakimi zajmuje się Komisja, istnieją we wszystkich państwach członkowskich w całej UE.

Poprawka 42
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obecnie jednak nie można 
zagwarantować żadnemu przedsiębiorstwu
we Wspólnocie 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.

(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.

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie proponowane przez Komisję sugeruje, że problemy w zakresie konkurencji, 
jakimi zajmuje się Komisja, istnieją we wszystkich państwach członkowskich w całej UE.

Poprawka 43
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Pierwszym krokiem na drodze do 
integracji rynków i rozwoju jednolitego 
europejskiego rynku energetycznego 
powinno być osiągnięcie wystarczającego 
poziomu zdolności w zakresie 
transgranicznych połączeń wzajemnych 
do przesyłu gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy punkt preambuły jest zgodny z wnioskami prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej 
w Brukseli, który odbył się w dniach 8–9 marca 2007 r., jednocześnie uznaje się w nim, że 
w praktyce poziom koniecznej zdolności w zakresie przesyłowych połączeń wzajemnych 
będzie różny w poszczególnych regionach UE.

Poprawka 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Pierwszym krokiem na drodze do 
integracji rynków i rozwoju jednolitego 
europejskiego rynku energetycznego 
powinno być osiągnięcie wystarczającego 
poziomu zdolności w zakresie 
transgranicznych połączeń wzajemnych 
do przesyłu gazu.
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Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy punkt preambuły jest zgodny z wnioskami Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej 
w Brukseli, który odbył się w dniach 8–9 marca 2007 r., jednocześnie uznaje się w nim, że 
w praktyce poziom koniecznej zdolności w zakresie przesyłowych połączeń wzajemnych 
będzie różny w poszczególnych regionach UE.

Poprawka 45
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych we Wspólnocie. 
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
perspektyw wewnętrznego rynku gazu i 
energii elektrycznej oraz Komunikat 
Komisji „Badanie europejskiego sektora 
gazu i energii elektrycznej na podstawie 
art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 
(raport końcowy)” wykazały, że obecne 
przepisy i środki nie zapewniają podstaw 
niezbędnych dla osiągnięcia celu, jakim 
jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych we Wspólnocie. 
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
perspektyw wewnętrznego rynku gazu i 
energii elektrycznej oraz Komunikat 
Komisji „Badanie europejskiego sektora 
gazu i energii elektrycznej na podstawie 
art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 
(raport końcowy)” wykazały, że obecne 
przepisy i środki nie zostały w 
dostatecznym zakresie wdrożone we 
wszystkich państwach członkowskich, 
przez co nie udało się w pożądanym 
stopniu osiągnąć celu, jakim jest 
właściwie funkcjonujący rynek
wewnętrzny energii.

Or. de

Uzasadnienie

Przegląd sektorowy został przeprowadzony w lipcu 2005 r., kiedy jeszcze nie wszystkie 
państwa członkowskie całkowicie wdrożyły dyrektywę gazową. Jeszcze w grudniu 2006 r. 
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Komisja potwierdzała (patrz MEMO/06/481), że 16 spośród 25 państw członkowskich nie 
wdrożyło istniejącego prawa lub wdrożyło je częściowo. Konieczna jest właściwa 
transpozycja istniejącego prawa wspólnotowego do prawa krajowego.

Poprawka 46
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych we Wspólnocie. 
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
perspektyw wewnętrznego rynku gazu i 
energii elektrycznej oraz Komunikat 
Komisji „Badanie europejskiego sektora 
gazu i energii elektrycznej na podstawie 
art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 
(raport końcowy)” wykazały, że obecne 
przepisy i środki nie zapewniają podstaw 
niezbędnych dla osiągnięcia celu, jakim 
jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych we Wspólnocie. 
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
perspektyw wewnętrznego rynku gazu i 
energii elektrycznej oraz Komunikat 
Komisji „Badanie europejskiego sektora 
gazu i energii elektrycznej na podstawie 
art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 
(raport końcowy)” wykazały, że obecne 
przepisy i środki nie zapewniają 
niezbędnych podstaw lub przewidują 
stworzenie fizycznych połączeń dla 
osiągnięcia celu, jakim jest właściwie 
funkcjonujący rynek wewnętrzny.

Or. lt
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Poprawka 47
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W szczególności niezbędna jest
wzmocniona współpraca i koordynacja 
między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych 
i handlowych dotyczących udostępnienia 
skutecznego transgranicznego dostępu do 
sieci przesyłowych i zarządzania nim, jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i właściwą ewolucję 
techniczną systemu przesyłowego we 
Wspólnocie, z odpowiednim 
uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
przy wspieraniu energooszczędności oraz 
badań i innowacji, zwłaszcza w zakresie 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii i upowszechniania technologii 
niskowęglowych. Operatorzy systemów 
przesyłowych powinni eksploatować swoje 
sieci zgodnie z tymi przepisami 
technicznymi i handlowymi.

(6) W szczególności niezbędne są fizyczne 
połączenia pomiędzy sieciami gazowymi i 
wzmocniona współpraca i koordynacja 
między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych 
i handlowych dotyczących udostępnienia 
skutecznego transgranicznego dostępu do 
sieci przesyłowych i zarządzania nim, jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i właściwą ewolucję 
techniczną systemu przesyłowego we 
Wspólnocie, z odpowiednim 
uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
przy wspieraniu energooszczędności oraz 
badań i innowacji, zwłaszcza w zakresie 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii i upowszechniania technologii 
niskowęglowych. Operatorzy systemów 
przesyłowych powinni eksploatować swoje 
sieci zgodnie z tymi przepisami 
technicznymi i handlowymi.

Or. lt

Poprawka 48
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Niektóre rynki krajowe nie są 
połączone lub są słabo połączone z ich 
rynkami sąsiadującymi i w związku z tym 
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pozostają w izolacji. Rynek wewnętrzny
nie może być osiągnięty bez koniecznych 
dodatkowych transgranicznych 
przesyłowych połączeń wzajemnych. 
Podczas planowania sieci na szczeblu 
krajowym i unijnym należy kłaść 
szczególny nacisk na rozwój istniejącej 
zdolności w zakresie transgranicznych 
przesyłowych połączeń wzajemnych, 
dostępnych dla stron trzecich, w celu 
umożliwienia handlu gazem na 
wewnętrznym rynku gazu.

Or. en

Uzasadnienie

W punktach preambuły nie wspomniano o tym istotnym aspekcie, który warunkuje pewne 
kwestie przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 49
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszyscy uczestnicy rynku są 
zainteresowani pracami, których 
wykonania oczekuje się od europejskiej 
sieci operatorów systemu przesyłowego. Z 
tego względu proces konsultacji ma 
kluczowe znaczenie i istotną rolę powinny 
odegrać istniejące struktury, które zostały 
ustanowione w celu ułatwienia i 
usprawnienia procesu konsultacji, takie 
jak EASEE-gas (Europejskie 
Stowarzyszenie na rzecz Usprawniania 
Wymiany Energii).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu unijnym są obecnie przeprowadzane przez ERGEG. 
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W związku z tym Agencja powinna podjąć się tego zadania, ponieważ posiada już dobrze 
utrwalone zasady i doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto 
Agencja działa w interesie wszystkich uczestników rynku, podczas gdy OSP są potencjalnie 
zainteresowaną stroną. W celu zapewnienia efektywności tego procesu należy także 
podkreślić, że utworzenie zbyt dużej liczby podmiotów przeprowadzających konsultacje może 
prowadzić do powielania procesu konsultacji.

Poprawka 50
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszyscy uczestnicy rynku są 
zainteresowani pracami, których 
wykonania oczekuje się od europejskiej 
sieci operatorów systemu przesyłowego. Z 
tego względu proces konsultacji ma 
kluczowe znaczenie i istotną rolę powinny 
odegrać istniejące struktury, które zostały 
ustanowione w celu ułatwienia i 
usprawnienia procesu konsultacji, takie 
jak EASEE-gas (Europejskie 
Stowarzyszenie na rzecz Usprawniania 
Wymiany Energii).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu unijnym są obecnie przeprowadzane przez ERGEG. 
W związku z tym Agencja powinna podjąć się tego zadania, ponieważ posiada już dobrze 
utrwalone zasady i doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto 
Agencja działa w interesie wszystkich uczestników rynku, podczas gdy OSP są potencjalnie 
zainteresowaną stroną. W celu zapewnienia efektywności tego procesu należy także 
podkreślić, że utworzenie zbyt dużej liczby podmiotów przeprowadzających konsultacje może 
prowadzić do powielania procesu konsultacji.
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Poprawka 51
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszyscy uczestnicy rynku są 
zainteresowani pracami, których 
wykonania oczekuje się od europejskiej 
sieci operatorów systemu przesyłowego. Z 
tego względu proces konsultacji ma 
kluczowe znaczenie i istotną rolę powinny 
odegrać istniejące struktury, które zostały 
ustanowione w celu ułatwienia i 
usprawnienia procesu konsultacji, takie 
jak EASEE-gas (Europejskie 
Stowarzyszenie na rzecz Usprawniania 
Wymiany Energii).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu unijnym są obecnie przeprowadzane przez ERGEG. 
W związku z tym Agencja powinna podjąć się tego zadania, ponieważ posiada już dobrze 
utrwalone zasady i doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto 
Agencja działa w interesie wszystkich uczestników rynku, podczas gdy OSP są potencjalnie 
zainteresowaną stroną. W celu zapewnienia efektywności tego procesu należy także 
podkreślić, że utworzenie zbyt dużej liczby podmiotów przeprowadzających konsultacje może 
prowadzić do powielania procesu konsultacji.

Poprawka 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



AM\717803PL.doc 13/103 PE404.707v01-00

PL

odegrać istniejące struktury, które zostały 
ustanowione w celu ułatwienia i 
usprawnienia procesu konsultacji, takie 
jak EASEE-gas (Europejskie 
Stowarzyszenie na rzecz Usprawniania 
Wymiany Energii).

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne konsultacje na szczeblu unijnym są obecnie przeprowadzane przez ERGEG. 
W związku z tym Agencja powinna podjąć się tego zadania, ponieważ posiada już dobrze 
utrwalone zasady i doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto 
Agencja działa w interesie wszystkich uczestników rynku, podczas gdy OSP są potencjalnie 
zainteresowaną stroną.

Poprawka 53
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby doprowadzić do wzmocnienia 
konkurencji za pośrednictwem płynnych 
hurtowych rynków gazu ważne jest, aby 
handel gazem mógł przebiegać niezależnie 
od jego umiejscowienia w systemie. Cel 
ten może zostać osiągnięty jedynie w 
drodze zapewnienia użytkownikom sieci 
swobody rezerwowania przepustowości na 
wejściu i wyjściu z systemu w sposób 
niezależny, w następstwie czego przesył 
gazu następuje w ramach stref, a nie 
ścieżek kontraktowych. Priorytetowe 
traktowanie systemów wejścia-wyjścia w 
celu wspierania konkurencji zostało już 
wyrażone przez większość stron 
zainteresowanych na VI Forum 
Madryckim.

(9) Aby doprowadzić do wzmocnienia 
konkurencji za pośrednictwem płynnych 
hurtowych rynków gazu ważne jest, aby 
handel gazem mógł przebiegać niezależnie 
od jego umiejscowienia w systemie. 
Jednakże systemy wejścia-wyjścia nie 
mogą być obowiązkowe, ponieważ nie 
zawsze właściwie odzwierciedlają koszty 
przesyłowe i mogą w związku z tym nie 
być stosowne we wszystkich przypadkach, 
gdyż istnieją znaczne różnice pomiędzy 
krajami przesyłającymi i krajami 
będącymi odbiorcami. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
swobodę w zakresie ustanawiania 
systemów wejścia-wyjścia.

Or. en
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Uzasadnienie

Systemy wejścia-wyjścia powinny być jedną z możliwości. Jednakże nie powinny one być 
obowiązkowe, ponieważ nie zawsze właściwie odzwierciedlają koszty przesyłowe.

Poprawka 54
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niezbędny jest równy dostęp do 
informacji dotyczących rzeczywistego 
stanu systemu przesyłowego, tak aby 
wszyscy uczestnicy rynku mieli możliwość 
oceny ogólnej sytuacji w zakresie popytu i 
podaży oraz zidentyfikowania przyczyn 
wahań cen hurtowych. Obejmuje to 
dokładniejsze informacje dotyczące podaży 
i popytu, przepustowości sieci, 
przepływów oraz konserwacji i remontów, 
bilansowania oraz dostępności i 
wykorzystania instalacji magazynowych. 
Znaczenie tych informacji dla 
funkcjonowania rynku wymaga zniesienia 
ograniczeń publikacji wynikających z 
zasady zachowania poufności.

(12) Niezbędny jest równy dostęp do 
informacji dotyczących rzeczywistego 
stanu systemu przesyłowego, tak aby 
wszyscy uczestnicy rynku mieli możliwość 
oceny ogólnej sytuacji w zakresie popytu i 
podaży oraz zidentyfikowania przyczyn 
wahań cen hurtowych. Obejmuje to 
dokładniejsze informacje dotyczące podaży 
i popytu, przepustowości sieci, 
przepływów oraz konserwacji i remontów, 
bilansowania oraz dostępności i 
wykorzystania instalacji magazynowych, 
o ile nie jest naruszana żadna 
uzasadniona tajemnica handlowa.

Or. de

Uzasadnienie

Prawo klientów systemów przesyłowych i magazynowych do zachowania poufności ich 
danych (np. wielkości przesyłowych) nie może być ograniczone w taki sposób, który 
umożliwiłby wyciągnięcie wniosków dotyczących ich zachowania na rynku. Przekazywanie 
wrażliwych z gospodarczego punktu widzenia informacji przez operatorów systemów do 
innych podmiotów/konkurentów mogłoby umożliwić tym uczestnikom rynkowym zapoznanie 
się ze strategią dostaw i sprzedaży. Z tego względu konieczne jest utrzymanie dotychczasowej 
tzw. zasady trzy minus (rozporządzenie 1775/2005, art. 6 ust. 5).
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Poprawka 55
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niezbędny jest równy dostęp do 
informacji dotyczących rzeczywistego 
stanu systemu przesyłowego, tak aby 
wszyscy uczestnicy rynku mieli możliwość 
oceny ogólnej sytuacji w zakresie popytu i 
podaży oraz zidentyfikowania przyczyn 
wahań cen hurtowych. Obejmuje to 
dokładniejsze informacje dotyczące podaży 
i popytu, przepustowości sieci, 
przepływów oraz konserwacji i remontów, 
bilansowania oraz dostępności i 
wykorzystania instalacji magazynowych. 
Znaczenie tych informacji dla 
funkcjonowania rynku wymaga zniesienia 
ograniczeń publikacji wynikających z 
zasady zachowania poufności. 

(12) Niezbędny jest równy dostęp do 
informacji dotyczących rzeczywistego 
stanu systemu przesyłowego, tak aby 
wszyscy uczestnicy rynku mieli możliwość 
oceny ogólnej sytuacji w zakresie popytu i 
podaży oraz zidentyfikowania przyczyn 
wahań cen hurtowych. Obejmuje to 
dokładniejsze informacje dotyczące 
łącznych podaży i popytu, przepustowości 
sieci, przepływów oraz konserwacji i 
remontów, bilansowania oraz dostępności i 
wykorzystania instalacji magazynowych.
Znaczenie tych łącznych informacji dla 
funkcjonowania rynku wymaga zniesienia 
niektórych ograniczeń publikacji 
wynikających z zasady zachowania 
poufności w odpowiednich kwestiach, bez 
naruszenia poufności indywidualnych 
kont użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować wyraźną równowagę pomiędzy przejrzystością i wymogami poufności 
handlowej.

Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zwiększenie zaufania do rynku 
wymaga, by jego uczestnicy nie mieli 
wątpliwości, że zachowania 
antykonkurencyjne zostaną ukarane. 
Właściwe organy powinny być uprawnione 

(13) Zwiększenie zaufania do rynku 
wymaga, by jego uczestnicy nie mieli 
wątpliwości, że zachowania 
antykonkurencyjne zostaną ukarane. 
Właściwe organy powinny być uprawnione 
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do skutecznego prowadzenia dochodzeń w 
przypadku zarzutów o nadużycie pozycji 
rynkowej. W związku z tym właściwe 
organy muszą mieć dostęp do danych, 
które pozwolą uzyskać informacje o 
operacyjnych decyzjach podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostawą gazu. Na rynku gazu wszystkie te 
decyzje są przekazywane operatorom sieci 
przesyłowych w postaci rezerwacji 
przepustowości, zgłoszeń zapotrzebowania 
oraz zrealizowanych przepływów. 
Operatorzy systemów powinni 
przechowywać te informacje przez 
określony okres czasu, tak aby były one 
dostępne dla właściwych organów. 

do skutecznego prowadzenia dochodzeń w 
przypadku zarzutów o nadużycie pozycji 
rynkowej. W związku z tym właściwe 
organy muszą mieć dostęp do danych, 
które pozwolą uzyskać informacje o 
operacyjnych decyzjach podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostawą gazu. Na rynku gazu wszystkie te 
decyzje są przekazywane operatorom sieci 
przesyłowych w postaci rezerwacji 
przepustowości, zgłoszeń zapotrzebowania 
oraz zrealizowanych przepływów. 
Operatorzy systemów powinni 
przechowywać te informacje przez okres 
pięciu lat, tak aby były one dostępne dla 
właściwych organów.

Or. ro

Uzasadnienie

Zgodność z art. 6b ust. 1.

Poprawka 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne. Tym 
samym reguły i obowiązki panujące w 
łańcuchu dostaw muszą być znane 
wszystkim uczestnikom rynku, a także 
wymagają harmonizacji w celu 
zwiększenia integracji rynkowej we 
Wspólnocie.

(14) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne.

Or. de



AM\717803PL.doc 17/103 PE404.707v01-00

PL

Uzasadnienie

Niniejszy przepis narusza autonomię państw członkowskich i z tego względu powinien zostać 
skreślony.

Poprawka 58
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Konkurencja w zakresie dostaw dla
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne. Tym 
samym reguły i obowiązki panujące w 
łańcuchu dostaw muszą być znane 
wszystkim uczestnikom rynku, a także 
wymagają harmonizacji w celu 
zwiększenia integracji rynkowej we 
Wspólnocie.

(14) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki odnoszącej się do art. 3 ust. 7 dyrektywy w sprawie rynku 
wewnętrznego gazu.

Poprawka 59
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dostęp do instalacji magazynowych 
gazu i instalacji LNG jest 
niewystarczający, w związku z czym 
niezbędne jest ulepszenie reguł. W 
następstwie obserwacji rynku 
przeprowadzonej przez Europejski Organ 

(15) W niektórych państwach 
członkowskich dostęp do instalacji 
magazynowych gazu i instalacji LNG jest 
niewystarczający, w związku z czym 
niezbędna jest poprawa w zakresie 
transpozycji istniejących reguł. 
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Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 
(ERGEG) stwierdzono, że dobrowolne 
wytyczne dotyczące dobrych praktyk w 
zakresie dostępu stron trzecich dla 
operatorów systemu magazynowego, 
ustalone wspólnie przez wszystkie 
zainteresowane strony sektora podczas 
forum w Madrycie, są niewystarczająco 
stosowane, w związku z czym należy im 
nadać moc wiążącą.

W następstwie obserwacji rynku 
przeprowadzonej przez Europejski Organ 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 
(ERGEG) stwierdzono, że dobrowolne 
wytyczne dotyczące dobrych praktyk w 
zakresie dostępu stron trzecich dla 
operatorów systemu magazynowego, 
ustalone wspólnie przez wszystkie 
zainteresowane strony sektora podczas 
forum w Madrycie, są częściowo 
niewystarczająco stosowane, w związku z 
czym należy im nadać moc wiążącą. Nawet 
jeżeli dobrowolne wytyczne zostały w 
międzyczasie wdrożone prawie we 
wszystkich państwach członkowskich, 
nadanie im wiążącego charakteru 
zwiększy wiarę operatorów 
w niedyskryminacyjny dostęp do 
magazynowania.

Or. de

Uzasadnienie

W międzyczasie w wielu państwach członkowskich wdrożono dobrowolne wytyczne dotyczące 
dobrych praktyk operatorów systemów magazynowych w zakresie dostępu do nich dla 
podmiotów trzecich. Jednak jak dotąd uczestnicy rynku nabrali niewielkiego zaufania do tego 
faktycznie działającego dostępu do magazynowania. Zatem nadanie tym zasadom wiążącego 
charakteru stanowi środek budowania zaufania.

Poprawka 60
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dostęp do instalacji magazynowych 
gazu i instalacji LNG jest 
niewystarczający, w związku z czym 
niezbędne jest ulepszenie reguł. W 
następstwie obserwacji rynku 
przeprowadzonej przez Europejski Organ 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 

(15) Dostęp do instalacji magazynowych 
gazu i instalacji LNG jest 
niewystarczający, w związku z czym 
niezbędne jest ulepszenie reguł. W 
następstwie obserwacji rynku 
przeprowadzonej przez Europejski Organ 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 
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(ERGEG) stwierdzono, że dobrowolne 
wytyczne dotyczące dobrych praktyk w 
zakresie dostępu stron trzecich dla 
operatorów systemu magazynowego, 
ustalone wspólnie przez wszystkie 
zainteresowane strony sektora podczas 
forum w Madrycie, są niewystarczająco 
stosowane, w związku z czym należy im 
nadać moc wiążącą.

(ERGEG) stwierdzono, że dobrowolne 
wytyczne dotyczące dobrych praktyk w 
zakresie dostępu stron trzecich dla 
operatorów systemu magazynowego, 
ustalone wspólnie przez wszystkie 
zainteresowane strony sektora podczas 
forum w Madrycie, są niewystarczająco 
stosowane, w związku z czym należy im 
nadać moc wiążącą. Konieczne są także 
ścisłe i zharmonizowanie warunki dostępu 
do wszystkich instalacji LNG. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zwolnionych instalacji LNG ten punkt preambuły byłby ograniczony zakresem 
zwolnienia.

Poprawka 61
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Co się tyczy rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005, należy przyznać Komisji 
uprawnienia w szczególności do 
ustanowienia lub przyjęcia wytycznych 
niezbędnych do zapewnienia minimalnego 
stopnia harmonizacji wymaganego dla 
osiągnięcia celu niniejszego 
rozporządzenia. Ponieważ środki te mają 
ogólny zasięg, a ich celem jest zmiana 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 oraz 
dodanie nowych, innych niż istotne 
elementów do rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005, należy je przyjąć zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Poprawka 62
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W całym tekście sformułowanie 
„system przesyłowy” zastępuje się 
wyrażeniem „infrastruktura podstawowa”

Or. en

Uzasadnienie

W duchu dyrektywy gazowej 2003/55/WE i zgodnie z nowym wnioskiem Komisji Europejskiej 
nie powinno być trudne stwierdzenie, że terminale LNG i magazyny podziemne nie są częścią 
infrastruktury czołowej, ale podstawowej. Wygląda to tak samo jak w przypadku sieci 
przesyłowych i w związku z tym powinny one być traktowane w ten sam sposób. Zatem 
zastosowanie pojęcia „podstawowej infrastruktury gazowej” może być z łatwością przyjęte 
w odniesieniu do trzech rodzajów infrastruktury i ułatwia zrozumienie wszystkim 
zainteresowanym stronom.

Poprawka 63
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwienie powstania właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych 
oraz właściwie funkcjonującego i 
przejrzystego rynku hurtowego; 
wprowadza ono mechanizmy na rzecz 
harmonizacji tych zasad, tak by umożliwić 
transgraniczny handel i transgraniczne 
dostarczanie gazu odbiorcom detalicznym.

c) ułatwienie powstania właściwie 
funkcjonującego i przejrzystego rynku 
hurtowego; wprowadza ono mechanizmy 
na rzecz harmonizacji tych zasad, tak by 
umożliwić transgraniczny handel.

Or. en

Uzasadnienie

Cel dotyczący transgranicznych rynków detalicznych nie jest konieczny do rozwoju właściwie 
funkcjonujących regionalnych i wspólnotowych rynków hurtowych, które powinny pozostać 
w centrum przedmiotowego rozporządzenia. Należałoby w pełni ocenić skutki takiego celu 
regulacyjnego i dokładnie przeanalizować koszty i korzyści, ponieważ możliwe jest, że 
powstałyby znaczne koszty, które przewyższyłyby korzyści.

Poprawka 64
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwienie powstania właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych oraz 
właściwie funkcjonującego i przejrzystego 
rynku hurtowego; wprowadza ono 
mechanizmy na rzecz harmonizacji tych 
zasad, tak by umożliwić transgraniczny 
handel i transgraniczne dostarczanie gazu 
odbiorcom detalicznym.

c) ułatwienie powstania właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych oraz 
właściwie funkcjonującego i przejrzystego 
rynku hurtowego; wprowadza ono 
mechanizmy na rzecz harmonizacji zasad 
dostępu do systemu, tak by umożliwić 
transgraniczny handel i transgraniczne 
dostarczanie gazu odbiorcom detalicznym.

Or. de
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Uzasadnienie

Określanie taryf i metod ich obliczania powinno należeć do wyłącznych kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych. Jedynie w ten sposób można zapewnić realizację wymogu 
uwzględnienia cech szczególnych rynków krajowych i regionalnych, o którym mowa w art. 1a.

Poprawka 65
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele wymienione w akapicie pierwszym 
obejmują ustanawianie harmonizowanych 
zasad dotyczących taryf lub metod ich 
obliczania oraz dostępu do sieci, 
ustanawianie usług dostępu dla osób 
trzecich i zharmonizowanych zasad
alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle, 
określanie wymogów w zakresie 
przejrzystości, zasad bilansowania i 
naliczania opłat za niezbilansowanie oraz 
ułatwianie obrotu zdolnościami 
przesyłowymi.

Cele wymienione w akapicie pierwszym 
obejmują zharmonizowane zasady alokacji 
zdolności przesyłowej i zarządzania 
ograniczeniami w przesyle, określanie 
wymogów w zakresie przejrzystości, zasad 
bilansowania i naliczania opłat za 
niezbilansowanie oraz ułatwianie obrotu 
zdolnościami przesyłowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Określanie taryf i metod ich obliczania powinno należeć do wyłącznych kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych. Jedynie w ten sposób można zapewnić realizację wymogu 
uwzględnienia cech szczególnych rynków krajowych i regionalnych, o którym mowa w art. 1a.
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Poprawka 66
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera –a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ustęp 1 punkt 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
1. „przesył” oznacza przesyłanie gazu 
ziemnego gazociągiem przesyłowym lub
siecią gazociągów, składającą się głównie 
z gazociągów wysokociśnieniowych, 
z wyłączeniem przesyłania przez gazociąg 
lub sieć gazociągów kopalnianych, a
także z wyłączeniem gazociągów lub sieci 
gazociągów łączących magazyn z lokalną 
dystrybucją oraz ogólnie z wyłączeniem 
przesyłania przez gazociągi używane 
głównie w ramach dystrybucji lokalnej 
gazu ziemnego [...];”

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja „przesyłu” jest niezrozumiała, a zatem powinna zostać doprecyzowana.

Poprawka 67
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkty 29 a i 29 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a. „podstawowa infrastruktura gazowa” 
oznacza sieć przesyłową, instalację 
magazynową lub instalację LNG;
29b. „operator podstawowej 
infrastruktury gazowej” oznacza osobę 
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fizyczną lub prawną odpowiedzialną za 
eksploatację instalacji podstawowej 
infrastruktury gazowej.

Or. en

Poprawka 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską 
siecią przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego.

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania, 
skoordynowanego eksploatowania
europejskiej sieci przesyłowej gazu i jej 
odpowiedniego rozwoju technicznego. 
Każdy operator systemu przesyłowego jest 
odpowiedzialny za spełnienie wymogów 
określonych w art. 8 dyrektywy 
2003/55/WE. Uprawnienia i obowiązki 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu są zatem ograniczone 
do tych działań operatorów systemów 
przesyłowych, które wymagają 
koordynacji i harmonizacji na całym 
wewnętrznym rynku gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowym celem utworzenia Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
jest zapewnienie rozwoju unijnej sieci gazowej, która gwarantuje brak barier dla 
skoordynowanej eksploatacji sieci gazowych. Bardzo ważne jest także ustanowienie granic 
uprawnień Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, co wiąże się 
głównie z ich obowiązkami legislacyjnymi.
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Poprawka 69
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego.

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu, jej skoordynowanego 
eksploatowania i odpowiedniego rozwoju 
technicznego oraz wsparcia handlu 
transgranicznego i właściwie 
funkcjonujących rynków. 

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie współpracy regionalnej i ustanowienie Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu to ważne czynniki usprawniające współpracę pomiędzy OSP. 
Poza obecnym wnioskiem konieczna jest skuteczna bieżąca współpraca pomiędzy OSP 
w ramach sieci europejskiej w celu usunięcia wszelkich barier dla handlu transgranicznego, 
zintegrowania olbrzymich natężeń mocy oraz skutecznego rozwiązania problemu wypadków 
(por. Niemcy i Włochy).

Poprawka 70
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
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Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego.

Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego. Żadnemu 
operatorowi systemu przesyłowego nie 
utrudnia się udziału we współpracy 
w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu.

Or. ro

Uzasadnienie

Zasadnicze znacznie ma zapewnienie wszystkim operatorom systemów przesyłowych udziału 
we współpracy, niezależnie od ich wielkości, lokalizacji lub części terytorium UE objętej 
zasięgiem ich systemów przesyłowych.

Poprawka 71
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego.

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego oraz wspierania 
pełnego wdrożenia wewnętrznego rynku 
gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że OSP będą ułatwiać integrację rynku, należy wyraźnie ustalić, że wspieranie
integracji rynku należy do zadań Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu.
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Poprawka 72
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych gazu przedstawią 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
przyszłych członków oraz projekt 
regulaminu wewnętrznego przyszłej 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczas przeprowadzanie konsultacji na szczeblu unijnym było zadaniem ERGEG. 
Zadanie to należy powierzyć przyszłej Agencji odpowiedzialnej za ochronę interesu 
publicznego.

Poprawka 73
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych gazu przedstawią 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
przyszłych członków oraz projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym 
regulamin wewnętrzny dotyczący 

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych gazu przedstawią 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
przyszłych członków oraz projekt 
regulaminu wewnętrznego przyszłej 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
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konsultacji z innymi zainteresowanymi 
stronami przyszłej Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu.

Przesyłowych Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczas przeprowadzanie konsultacji na szczeblu unijnym było zadaniem ERGEG. 
Zadanie to należy powierzyć przyszłej Agencji odpowiedzialnej za ochronę interesu 
publicznego.

Poprawka 74
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych gazu przedstawią 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
przyszłych członków oraz projekt 
regulaminu wewnętrznego przyszłej 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczas przeprowadzanie konsultacji na szczeblu unijnym było zadaniem ERGEG. 
Zadanie to należy powierzyć przyszłej Agencji odpowiedzialnej za ochronę interesu 
publicznego.
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Poprawka 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Nie później niż do [...] operatorzy 
systemów przesyłowych gazu przedstawią 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
przyszłych członków oraz projekt 
regulaminu wewnętrznego przyszłej 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczas przeprowadzanie konsultacji na szczeblu unijnym było zadaniem ERGEG. 
Zadanie to należy powierzyć przyszłej Agencji odpowiedzialnej za ochronę interesu 
publicznego.

Poprawka 76
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustanawia się europejską sieć 
użytkowników systemów przesyłowych 
(„ENTSUG”), służącą odpowiedniemu 
reprezentowaniu użytkowników systemów 
i konsultacji z nimi.

Or. de
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Uzasadnienie

Zważywszy że obowiązkiem organu regulacyjnego jest zapewnienie niedyskryminacyjnego 
dostępu do rynku, brak w trzecim pakiecie dotyczącym rynku wewnętrznego jakichkolwiek 
przepisów w zakresie odpowiedniego reprezentowania użytkowników systemów jest 
zaskakujący. Użytkownicy systemów muszą sprostać rozwojowi rynków europejskich. Opinie 
użytkowników systemów powinny być traktowane na równi z opiniami operatorów systemów: 
użytkownicy systemów powinni być reprezentowani przez oficjalną instytucję, aby w skuteczny 
i sformalizowany sposób móc wnieść wkład do procesu konsultacji.

Poprawka 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu w ciągu sześciu 
tygodni od ich otrzymania. 

2. Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu w ciągu sześciu 
tygodni od ich otrzymania, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
użytkownikami systemu i klientami. 

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna umożliwić użytkownikom systemu i klientom (jak określono w dyrektywie) 
przedstawienie ich opinii w sprawie statutów, członków i regulaminów dotyczących 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, ponieważ są oni właściwymi 
osobami, aby określić, czy rozwiązania będą wspierać rozwój skutecznego i sprawnego rynku.

Poprawka 78
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W procesie tworzenia przepisów 
prowadzi się konsultacje z ENTSUG.

Or. de

Uzasadnienie

Zważywszy że obowiązkiem organu regulacyjnego jest zapewnienie niedyskryminacyjnego 
dostępu do rynku, brak w trzecim pakiecie dotyczącym rynku wewnętrznego jakichkolwiek 
przepisów w zakresie odpowiedniego reprezentowania użytkowników systemów jest 
zaskakujący. Użytkownicy systemów muszą sprostać rozwojowi rynków europejskich. Opinie 
użytkowników systemów powinny być traktowane na równi z opiniami operatorów systemów: 
użytkownicy systemów powinni być reprezentowani przez oficjalną instytucję, aby w skuteczny 
i sformalizowany sposób móc wnieść wkład do procesu konsultacji.

Poprawka 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wydaje opinię o projekcie 
statutu, wykazie członków i projekcie 
regulaminu w ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania opinii Agencji.

3. Komisja, uwzględniając opinię Agencji 
wydaną zgodnie z ust. 2, wydaje opinię o 
projekcie, statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania opinii Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja, podejmując decyzje dotyczące statutów, członków i regulaminów Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, powinna – poprzez opinię wydaną przez 
Agencję – uwzględniać poglądy wyrażone wobec Agencji przez użytkowników systemu i 
klientów.

Poprawka 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
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Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opinie i zalecenia dotyczące projektów 
wytycznych i projektów przepisów, o 
których mowa w art. 2e;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea i 2eb. Poprawka ta ma na celu 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 81
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przygotowuje i 
przedkłada Agencji do zatwierdzenia, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 2e w związku z art. X rozporządzenia 
(WE) nr  … ustawiającego Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki:

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

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

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;
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d) roczny program prac; d) roczny program prac oparty na 
priorytetach ustanowionych przez 
Agencję;

e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację. W niniejszej 
poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg przepisów technicznych, zwanych 
„wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex ante przez Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany powinien być proces komitologii w 
celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, na których oparte będą przyszłe 
prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Poprawka 82
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przygotowuje i 
przedkłada Agencji do zatwierdzenia, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 2e w związku z art. X rozporządzenia 
(WE) nr  … ustawiającego Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki:

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

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

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;
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d) roczny program prac; d) roczny program prac oparty na 
priorytetach ustanowionych przez 
Agencję;

e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i zasięg proponowanych przepisów technicznych powinny być określone ex ante. 
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna dostarczać Komisji 
formalnej porady w formie wytycznych strategicznych dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, która powinna przygotować projekt przepisów technicznych 
opartych na wiążących„wytycznych strategicznych”. Projekt przepisów powinien być 
przedstawiany Agencji, po zatwierdzeniu przez Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu. Stosowanie innego podejścia mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE, skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych 
samoregulację.

Poprawka 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przygotowuje i 
przedkłada Agencji do zatwierdzenia, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 2e w związku z art. X rozporządzenia 
(WE) nr  … ustawiającego Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki:

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

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

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
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aktualizowany co dwa lata; aktualizowany co dwa lata, wraz z 
uwzględnieniem zarządzania stroną 
popytową;

d) roczny program prac; d) roczny program prac;

e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;
f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu powinna przedstawić Agencji do 
zatwierdzenia, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji, między innymi przepisy 
techniczne, dziesięcioletni plan inwestycyjny i program prac. Przy opracowywaniu planu 
inwestycyjnego strona popytowa jest tak samo istotna jak strona podażowa.

Poprawka 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje we 
współpracy z operatorami 
i użytkownikami systemów:

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

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

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
dotyczący rozbudowy systemu 
aktualizowany co trzy lata;

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

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw,
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fa) w trakcie pierwszego roku, a następnie 
co trzy lata przegląd dotyczący długości 
procedury udzielania zezwolenia na 
obszarze systemu, dotyczący przepisów 
krajowych lub zróżnicowanego brzmienia 
przepisów krajowych, które wydłużają, lub 
utrudniają proces rozbudowy systemów 
transgranicznych, bądź też zwiększają jego 
koszt.

Or. de

Uzasadnienie

Sieć operatorów systemów przesyłowych powinna w możliwie największym zakresie 
uwzględniać w swoich działaniach uczestników rynku i użytkowników systemów. 
Proponowana aktualizacja planów inwestycyjnych co trzy lata służy zapewnieniu niezbędnych 
informacji bez powodowania niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych. Uzupełnienie o 
lit. fa) służy uwzględnieniu problemu utrudniania transgranicznej rozbudowy systemów 
wskutek zróżnicowanych przepisów krajowych odnoszących się do procedury udzielania 
zezwolenia. W tym przypadku konieczne jest monitorowanie istniejącej sytuacji.

Poprawka 85
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje w ścisłej 
współpracy z ENTSUG:

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

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

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny
dotyczący rozbudowy systemu 
aktualizowany co dwa lata;

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

f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
dotyczące dostaw.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ przepisy techniczne i rynkowe w największym stopniu odnoszą się do uczestników 
rynku, konieczne jest włączenie ich w ten proces. Celem planu rozbudowy systemu jest 
określenie zdolności przesyłowej, prognoz dotyczących podaży i popytu oraz ewentualnych 
ograniczeń zdolności przesyłowej. Konkretne inwestycje należą do kompetencji operatorów 
systemów przesyłowych, zgodnie z art. 24c lit. f) zmienionej dyrektywy gazowej (2003/55).

Poprawka 86
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje 
i przedkłada Agencji do zatwierdzenia, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 2e i art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr  … ustawiającego Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki:

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

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

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań; 

b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci 
oraz plany badań; 

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

d) roczny program prac; d) roczny program prac;

e) sprawozdanie roczne; e) sprawozdanie roczne;

f) coroczne letnie i zimowe prognozy f) coroczne letnie i zimowe prognozy 
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dotyczące dostaw. dotyczące dostaw.

Or. it

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu jest organem technicznym, który 
nie jest uprawniony do ustanawiania przepisów rynkowych w zastępstwie krajowych organów 
regulacyjnych. W szczególności nie powinna ona mieć uprawnień do formułowania przepisów 
rynkowych. W przypadku przepisów technicznych wystarczające powinno być, aby Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, w celu zharmonizowania systemu, 
regulowała ogólne zasady, jakich muszą przestrzegać krajowi OPS, którzy powinni być 
uprawnieni do wydawania szczegółowych przepisów dostosowanych do właściwości każdego 
rynku krajowego.

Poprawka 87
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu określa:

Or. de

Uzasadnienie

Operatorzy systemów przesyłowych podlegają decyzjom krajowych organów regulacyjnych. 
Z tego względu Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych nie może podejmować 
wiążących decyzji dotyczących poszczególnych członków. Jednakże Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych może określić niewiążące przepisy oraz przyjąć projekt 
dziesięcioletnich planów inwestycyjnych.

Poprawka 88
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
aktualizowany co dwa lata, który stanowi 
podstawę dla indywidualnych procedur 
oceny i przyznania przepustowości, 
analizujących rzeczywisty popyt rynkowy;

Or. en

Uzasadnienie

Plan rozwoju sieci ma na celu szczegółowe określenie prognoz dotyczących zdolności, podaży 
i popytu oraz zidentyfikowanie potencjalnych rozbieżności i wąskich gardeł w zakresie tej 
zdolności. Poszczególne inwestycje leżą w zakresie kompetencji danych OPS i muszą być 
oparte na rzeczywistym popycie rynkowym określonym w ramach procedur oceny 
i przyznania przepustowości.

Poprawka 89
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wytyczne dotyczące koordynacji 
współpracy technicznej pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych 
i operatorami systemów przesyłowych 
z krajów trzecich;

Or. lt

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie przewiduje, kto będzie opracowywać wytyczne dotyczące współpracy 
z krajami trzecimi.

Poprawka 90
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Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Aby realizować cele określone w art. 2a, 
Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

Or. en

Uzasadnienie

Aby wyjaśnić zakres przepisów, należy ustanowić, że przepisy są przyjmowane w celu 
wspierania integracji rynku.

Poprawka 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów opracowanych zgodnie z art. 
2eb oraz plan koordynacji eksploatacji 
sieci i działań w zakresie badań i rozwoju, 
jakie zostaną sporządzone w danym roku, 
jak również orientacyjny harmonogram.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea i 2eb. Poprawka ta ma na celu 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.
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Poprawka 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
odnoszących się do sieci przepisów 
technicznych i rynkowych oraz plan 
koordynacji eksploatacji sieci i działań w 
zakresie badań i rozwoju, jakie zostaną 
sporządzone w danym roku, jak również 
orientacyjny harmonogram.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że zadania obejmują wyłącznie aspekty odnoszące się do sieci.

Poprawka 93
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
odnoszących się do sieci przepisów 
technicznych i rynkowych oraz plan 
koordynacji eksploatacji sieci i działań w 
zakresie badań i rozwoju, jakie zostaną 
sporządzone w danym roku, jak również 
orientacyjny harmonogram.

Or. de
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Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że operatorzy systemów przesyłowych są odpowiedzialni jedynie 
za sprawy związane z sieciami. ENTSO może przyjmować przepisy odnoszące się do handlu 
zdolnością przesyłową, ale nie dotyczące handlu gazem. Niejasne jest, co rozumie się pod 
pojęciem wydajności energetycznej w odniesieniu do systemów przesyłowych gazu.

Poprawka 94
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych oraz plan 
koordynacji eksploatacji sieci i działań w 
zakresie badań i rozwoju, jakie zostaną 
sporządzone w danym roku, jak również 
orientacyjny harmonogram.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację. W niniejszej 
poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg przepisów technicznych, zwanych 
„wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex ante przez Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany powinien być proces komitologii w 
celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, na których oparte będą przyszłe 
prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Poprawka 95
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych oraz plan 
koordynacji eksploatacji sieci i działań w 
zakresie badań i rozwoju, jakie zostaną 
sporządzone w danym roku, jak również 
orientacyjny harmonogram.

Or. it

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu jest organem technicznym, który 
nie jest uprawniony do ustanawiania przepisów rynkowych w zastępstwie krajowych organów 
regulacyjnych. W szczególności nie powinna ona mieć uprawnień do formułowania przepisów 
rynkowych. W przypadku przepisów technicznych wystarczające powinno być, aby Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, w celu zharmonizowania systemu, 
regulowała ogólne zasady, jakich muszą przestrzegać krajowi OPS, którzy powinni być 
uprawnieni do wydawania szczegółowych przepisów dostosowanych do właściwości każdego 
rynku krajowego.

Poprawka 96
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych oraz plan 
koordynacji eksploatacji sieci i działań w 
zakresie badań i rozwoju, jakie zostaną 
sporządzone w danym roku, jak również 
orientacyjny harmonogram.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna zatwierdzać roczny program prac Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
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Przesyłowych Gazu, który powinien być oparty na priorytetach określonych przez Agencję, po 
przeprowadzeniu dyskusji z Europejską Siecią Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
i konsultacji z innymi zainteresowanymi stronami. O ile inne akty, o których mowa w art. 2c 
ust. 1, wymagają zatwierdzenia, należy stosować odpowiednio tę samą procedurę. Stosowanie 
innego podejścia mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację.

Poprawka 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych oraz plan
koordynacji eksploatacji sieci i działań w 
zakresie badań i rozwoju, jakie zostaną 
sporządzone w danym roku, jak również 
orientacyjny harmonogram.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu powinna przedstawiać tylko 
projekt przepisów technicznych, które powinny być formalnie zatwierdzane przez Agencję po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji.

Poprawka 98
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
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przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram. W 
terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektu rocznego programu prac 
Komisja podejmuje decyzję o 
zatwierdzeniu rocznego programu prac. 
Bieg terminu rozpoczyna się w następnym 
dniu po doręczeniu projektu rocznego 
programu prac.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić postęp w zakresie integracji rynku, ważne jest, by Komisja mogła wywierać 
wpływ na priorytety określane przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w odniesieniu do ich prac dotyczących przepisów i innych działań. W przypadku 
niezatwierdzenia programu prac Komisja może przyjąć wytyczne zgodnie z art. 2e ust. 3.

Poprawka 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci;
c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady współdziałania;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;
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f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;
g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości;
i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;
j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;
k) energooszczędność sieci gazowych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea i 2eb. Poprawka ta ma na celu 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci; b) przyłączenie do sieci;

c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) wymiana danych;
d) zasady współdziałania; d) zasady współdziałania;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;
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f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

f) transgraniczna alokacja zdolności 
przesyłowej;

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

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;
j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;
k) energooszczędność sieci gazowych. h) energooszczędność sieci gazowych.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu powinna przedstawiać tylko 
projekt przepisów technicznych, które powinny być formalnie zatwierdzone przez Agencję po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji.

Poprawka 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności
sieci energetycznych;

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

d) zasady współdziałania; d) zasady współdziałania;
e) procedury operacyjne w sytuacjach e) procedury operacyjne w sytuacjach 
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awaryjnych; awaryjnych;
f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

g) zasady handlu; g) zasady handlu zdolnością przesyłową;

h) zasady przejrzystości; h) odnoszące się do sieci zasady 
przejrzystości;

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

k) energooszczędność sieci gazowych. k) energooszczędność sieci gazowych.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że zadania sieci operatorów systemów przesyłowych obejmują wyłącznie aspekty 
odnoszące się do sieci.

Poprawka 102
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności; a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności
sieci energetycznych;

b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci; b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci;
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c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady współdziałania; d) zasady współdziałania;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

g) zasady handlu; g) zasady handlu zdolnością przesyłową;

h) zasady przejrzystości; h) odnoszące się do sieci zasady 
przejrzystości;

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

k) energooszczędność sieci gazowych. k) energooszczędność sieci gazowych.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest ograniczenie kompetencji Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych wyłącznie do aspektów odnoszących się do sieci. W szczególności 
nieuzasadnione jest przyjmowanie przepisów dotyczących handlu hurtowego i związanej 
z nim przejrzystości; takie przepisy powinny być opracowane przez Agencję w ścisłej 
współpracy z uczestnikami rynku. Patrz również uzasadnienie do poprawki odnoszącej się do 
art. 15. ust. 4.

Poprawka 103
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe przepisy techniczne i
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 

3. Szczegółowe przepisy techniczne i
obejmują następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
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rocznym programie prac: programie prac:
a) zasady bezpieczeństwa i 
niezawodności;

a) zasady bezpieczeństwa i 
niezawodności;

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

c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady współdziałania; d) zasady współdziałania;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej 
i zarządzania ograniczeniami w przesyle;

f) zasady transgranicznej alokacji 
zdolności przesyłowej i transgranicznego 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

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

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

h) zasady bilansowania operacyjnego 
pomiędzy systemami operatorów 
systemów przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;
k) energooszczędność sieci gazowych. i) energooszczędność sieci gazowych.

Or. it

Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu jest organem technicznym, który 
nie jest uprawniony do ustanawiania przepisów rynkowych w zastępstwie krajowych organów 
regulacyjnych. W szczególności nie powinna ona mieć uprawnień do formułowania przepisów 
rynkowych. W przypadku przepisów technicznych wystarczające powinno być, aby Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, w celu zharmonizowania systemu, 
regulowała ogólne zasady, jakich muszą przestrzegać krajowi OPS, którzy powinni być 
uprawnieni do wydawania szczegółowych przepisów dostosowanych do właściwości każdego 
rynku krajowego.
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Poprawka 104
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci; b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci;
c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady współdziałania; d) zasady współdziałania;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości; g) zasady przejrzystości;
i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

h) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

i) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

k) energooszczędność sieci gazowych. j) energooszczędność sieci gazowych.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca OSP powinna być ograniczona do „kwestii sieci”. Niestosowane jest 
opracowywanie przez OSP przepisów rynkowych i„zasad handlu”. Operatorzy systemów 
przesyłowych nie mają uprawnień w zakresie wydawania przepisów rynkowych. Przepisy 
rynkowe mają handlowy wpływ na konsumentów. OSP są podmiotami rynkowymi i w związku 
z tym nie mogą być w tym samym czasie zawodnikami i sędziami.
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Poprawka 105
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci; b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci;
c) zasady wymiany danych i rozliczeń; c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady współdziałania; d) zasady współdziałania;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

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

i) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

h) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące procedur zgłaszania 
zapotrzebowania, zasady dotyczące opłat 
za niezbilansowanie oraz zasady 
bilansowania operacyjnego pomiędzy 
systemami operatorów systemów 
przesyłowych;

j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

i) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych;

k) energooszczędność sieci gazowych. j) energooszczędność sieci gazowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację. W niniejszej 
poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg przepisów technicznych, zwanych 
„wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex ante przez Agencję ds. Współpracy 
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Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany powinien być proces komitologii w 
celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, na których oparte będą przyszłe 
prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Poprawka 106
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację. W niniejszej 
poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg przepisów technicznych, zwanych 
„wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex ante przez Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany powinien być proces komitologii w 
celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, na których oparte będą przyszłe 
prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Poprawka 107
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu monitoruje wdrażanie 

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

Or. en

Uzasadnienie

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna dostarczać Komisji 
formalnej porady w formie wytycznych strategicznych dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, która przygotowywałaby projekt przepisów technicznych 
oparty na „wytycznych strategicznych”. W przypadku aktów, o których mowa w art. 2c ust. 1, 
wymagających zatwierdzenia, należy stosować tę samą procedurę. Stosowanie innego 
podejścia mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, skutecznie 
umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację.

Poprawka 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Monitoringu wyżej wspomnianych przepisów nie można powierzyć operatorom systemów 
przesyłowych; powinno to stanowić zadanie Agencji.
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Poprawka 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być odpowiedzialna za monitorowane wdrażania przepisów.

Poprawka 110
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie. Konieczne jest wyjaśnienie, że ENTSO powinna 
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zajmować się jedynie sprawami odnoszącymi się do systemu, ale nie ma żadnych kompetencji 
dotyczących zagadnień rynkowych. Ta dziedzina powinna podlegać raczej krajowym organom 
regulacyjnym.

Poprawka 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych, po zatwierdzeniu 
go przez Agencję. Ten plan inwestycyjny 
obejmuje modelowanie zintegrowanej 
sieci – uwzględniając instalacje 
magazynowe i instalacje 
LNG - opracowanie scenariuszy, 
sprawozdanie w sprawie adekwatności 
podaży i popytu, techniczną i 
ekonomiczną wykonalność projektów 
rozwoju oraz ocenę odporności systemu. 
Wykonując te zadania Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
przeprowadza konsultacje z dostawcami, 
producentami, operatorami systemów 
magazynowych, operatorami systemów 
LNG i odpowiednimi klientami. Plan 
inwestycyjny jest przygotowywany 
zwłaszcza na podstawie szczegółowych 
prognoz dotyczących popytu w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów 
wykorzystania gazu, takich jak 
ogrzewanie, produkcja energii i procesy 
przemysłowe oraz krajowych planów 
inwestycyjnych oraz wytycznych dla 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en
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Uzasadnienie

Plan inwestycyjny na szczeblu wspólnotowym powinien skupiać się głównie na 
transgranicznych ograniczeniach w zakresie rurociągów przesyłowych i włączać systemy 
magazynowania i LNG do modelowania zintegrowanej sieci. Uczestnicy rynku muszą mieć 
obowiązek dostarczania wszelkich istotnych danych, w celu przeprowadzenia procedury 
planowania. Dotyczy to nie tylko OSP, ale także dostawców, operatorów systemów 
magazynowych, producentów i operatorów systemów LNG. Należy zdefiniować role 
i obowiązki.

Poprawka 112
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5.  Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych, po zatwierdzeniu 
go przez Agencję. Ten plan inwestycyjny 
obejmuje modelowanie zintegrowanej sieci
uwzględniające instalacje magazynowe i 
instalacje LNG, opracowanie scenariuszy, 
sprawozdanie w sprawie adekwatności 
podaży i popytu, techniczną i 
ekonomiczną wykonalność projektów 
rozwoju oraz ocenę odporności systemu. 
Plan inwestycyjny jest przygotowywany 
zwłaszcza na podstawie krajowych planów 
inwestycyjnych uwzględniających 
regionalne i europejskie aspekty sieci. W 
planie inwestycyjnym wskazywane są luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację. niniejszej 
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poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg przepisów technicznych, zwanych 
„wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex ante przez Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany powinien być proces komitologii w 
celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, na których oparte będą przyszłe 
prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu

Poprawka 113
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5.  Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych, po zatwierdzeniu 
go przez Agencję. Ten plan inwestycyjny 
obejmuje modelowanie zintegrowanej sieci
uwzględniające instalacje magazynowe i 
instalacje LNG, opracowanie scenariuszy, 
sprawozdanie w sprawie adekwatności 
podaży i popytu, techniczną i 
ekonomiczną wykonalność projektów 
rozwoju oraz ocenę odporności systemu. 
Plan inwestycyjny jest przygotowywany 
zwłaszcza na podstawie krajowych planów 
inwestycyjnych uwzględniających 
regionalne i europejskie aspekty sieci. W 
planie inwestycyjnym wskazywane są luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy raczej wprowadzić ogólne odesłanie do aspektów regionalnych i europejskich niż do 
wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych, zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE. 
Odniesienie do wytycznych w jego obecnej formie, jego treść i cel są tutaj niestosowne. 10-
letni plan inwestycji sieciowych należy postrzegać jako substytut dla TEN-GL w przyszłości. 
Plan inwestycyjny na szczeblu wspólnotowym powinien skupiać się głównie na 
transgranicznych ograniczeniach w zakresie rurociągów przesyłowych i powinien obejmować 
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systemy magazynowania i LNG.

Poprawka 114
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W planie 
inwestycyjnym wskazywane są luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany na podstawie:

a) krajowych planów inwestycyjnych oraz

b) wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

W odniesieniu do transgranicznych 
przesyłowych połączeń wzajemnych jest 
on przygotowywany na podstawie:
a) propozycji użytkowników sieci, w tym 
handlowców i/lub
b) propozycjach inwestorów innych niż 
OPS istniejący w krajach, które mają być 
połączone.
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Należy zwrócić się do krajowych organów 
regulacyjnych o wydanie opinii w sprawie 
wszystkich tych propozycji, które nie 
zostały zawarte w planach krajowych.
W planie inwestycyjnym wskazywane są 
luki inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych
dostępnych stronie trzeciej.
10-letni plan inwestycyjny nie może być 
przyjęty przed wydaniem pozytywnej opinii 
przez Agencję i powinien być zgodny z 
wymogami Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie 10-letniego planu nie powinno być ograniczone do inicjatywy istniejących OSP, 
która może być uwarunkowana ich opiniami jako przedsiębiorstw przesyłowych lub faktem 
polegającym na tym, że często są one częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa. 
Należy uwzględnić także użytkowników sieci, a także innych ewentualnych inwestorów.

Poprawka 115
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny
jest przygotowywany zwłaszcza na 
podstawie krajowych planów 
inwestycyjnych oraz wytycznych dla 
transeuropejskich sieci energetycznych, 

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
10-letni plan rozwoju sieci. Ten plan 
spełnia następujące wymogi:
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zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
planie inwestycyjnym wskazywane są luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych. 

a) obejmuje on modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu;
b) jest on przygotowywany na podstawie 
krajowych planów rozwoju sieci oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady;
c) wskazywane są w nim luki 
inwestycyjne, w tym luki w zakresie 
przesyłowych połączeń wzajemnych 
zdefiniowane przez Komisję. 
W odniesieniu do planu przeprowadza się 
konsultacje z innymi zainteresowanym 
stronami, zwłaszcza z użytkownikami 
sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Odwołanie do planu rozwoju sieci jest bardziej trafnym odzwierciedleniem oczekiwanego 
procesu. Plan rozwoju sieci ma na celu szczegółowe określenie prognoz dotyczących 
zdolności, podaży i popytu oraz zidentyfikowanie potencjalnych rozbieżności i wąskich gardeł 
w zakresie tej zdolności. Należy wprowadzić wymóg przeprowadzania konsultacji 
z zainteresowanymi stronami. Poszczególne inwestycje leżą w zakresie kompetencji danych
OSP i muszą być oparte na aktualnym popycie rynkowym określonym w drodze procedur 
oceny i przyznania przepustowości.

Poprawka 116
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan
inwestycji sieciowych. Ten plan
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan rozwoju 
systemu. Ten plan rozwoju systemu
obejmuje modelowanie zintegrowanej 
sieci, opracowanie scenariuszy, 
sprawozdanie w sprawie adekwatności 
podaży i popytu oraz ocenę odporności 
systemu. Plan rozwoju systemu jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów rozwoju systemu oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie rozwoju systemu
wskazywane są luki, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.
Plan rozwoju systemu musi zostać 
zatwierdzony przez właściwy krajowy 
organ regulacyjny.

Or. de

Uzasadnienie

Operatorzy systemów muszą podlegać decyzjom krajowych organów regulacyjnych. Z tego 
względu Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych nie może podejmować 
wiążących decyzji dotyczących poszczególnych członków. W rozporządzeniu należy stosować 
te same pojęcia, co w dyrektywie. W dyrektywie stosuje się pojęcie planu rozwoju systemu, a 
nie planu inwestycyjnego.

Poprawka 117
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
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ogólnowspólnotowy 10-letni plan
inwestycji sieciowych. Ten plan
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

ogólnowspólnotowy 10-letni plan rozwoju 
systemu. Ten plan obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan rozwoju systemu
jest przygotowywany zwłaszcza na 
podstawie krajowych planów rozwoju 
systemu oraz wytycznych dla 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
planie rozwoju systemu wskazywane są 
luki inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Plan rozbudowy systemu służy określeniu zdolności przesyłowej, prognoz dotyczących podaży 
i popytu oraz ewentualnych ograniczeń zdolności przesyłowej. Konkretne inwestycje należą 
do kompetencji operatorów systemów przesyłowych. Jest to zgodne z art. 24c lit. f) zmienionej 
dyrektywy gazowej (2003/55).

Poprawka 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co trzy lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
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krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych. Załącznikiem do 
planu inwestycyjnego jest przegląd barier 
dla transgranicznej rozbudowy systemów, 
wynikających ze zróżnicowanych 
procedur lub praktyk udzielania 
zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana aktualizacja planów inwestycyjnych co trzy lata służy zapewnieniu niezbędnych 
informacji bez powodowania niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych. Ponadto konieczne 
jest uwzględnienie problemu utrudniania transgranicznej rozbudowy systemów wskutek 
zróżnicowanych przepisów krajowych odnoszących się do procedury udzielania zezwolenia. 
Monitorowanie istniejącej sytuacji jest konieczne dla wypracowania niezbędnych rozwiązań 
i uzyskania poprawy dzięki określeniu „najlepszych praktyk”.

Poprawka 119
Danutė Budreikaitė

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
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wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych, przyjmując za 
priorytet przesyłowe połączenia wzajemne 
pomiędzy „wyspami energetycznymi” i 
sieciami gazowymi w UE.

Or. lt

Uzasadnienie

Włączenie przesyłowych połączeń wzajemnych łączących „wyspy energetyczne” z sieciami 
gazowymi w UE do listy priorytetów transeuropejskich sieci energetycznych o szczególnym 
znaczeniu umożliwi, za pomocą współpracy regionalnej, utworzenie wewnętrznego rynku 
gazu w UE i wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do 
sieci przesyłowych gazu ziemnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa gazowego krajom UE.

Poprawka 120
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. W planie 
inwestycyjnym wskazywane są luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. W planie 
inwestycyjnym wskazywane są luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych. 
Obejmuje on inwestycje w infrastrukturę 
przesyłowych połączeń wzajemnych i w 
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inną infrastrukturę konieczną do 
skutecznego prowadzenia handlu i 
konkurowania oraz do zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw.

Operatorzy systemów przesyłowych czynią 
wszelkie stosowne wysiłki w celu 
osiągnięcia założeń przyjętego planu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba, aby OSP budowali infrastrukturę określoną w planie 
inwestycyjnym (przesyłowe połączenia wzajemne, zmiana jakości gazu itp.) jako konieczną do 
umożliwienia skutecznego prowadzenia handlu i konkurowania oraz przyczyniania się do 
bezpieczeństwa dostaw. Krajowy organ regulacyjny ma na mocy art. 24b wyraźny obowiązek 
zapewnienia, aby operatorzy sieci otrzymywali odpowiednie zachęty do zwiększenia 
efektywności i wzmocnienia integracji rynku.

Poprawka 121
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym 
wskazywane są luki inwestycyjne, 
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zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych. Obejmuje on 
inwestycje w infrastrukturę przesyłowych 
połączeń wzajemnych i inną 
infrastrukturę konieczną do skutecznego 
prowadzenia handlu i konkurowania oraz 
do zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw.
Operatorzy systemów przesyłowych czynią 
wszelkie rozsądne wysiłki w celu 
osiągnięcia założeń przyjętego planu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba, aby operatorzy systemów przesyłowych budowali infrastrukturę 
określoną w planie inwestycyjnym (przesyłowe połączenia wzajemne, zmiana jakości gazu itp.) 
jako konieczną do umożliwienia skutecznego prowadzenia handlu i konkurowania oraz 
przyczyniania się do bezpieczeństwa dostaw. Krajowy organ regulacyjny ma na mocy art. 24b 
wyraźny obowiązek zapewnienia, aby operatorzy sieci otrzymywali odpowiednie zachęty do 
zwiększenia efektywności i wzmocnienia integracji rynku.

Poprawka 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W planie inwestycyjnym wskazywane 
są luki inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych. 
W odniesieniu do zidentyfikowanych luk 
inwestycyjnych Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
określa konkretne projekty inwestycyjne, 
które w najskuteczniejszy sposób rozwiążą 
problem luk inwestycyjnych. Dla każdego 
projektu inwestycyjnego przeprowadza się 
szczegółowe badanie wykonalności 
technicznej i handlowej, które jest 
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przedkładane Agencji.
Wszystkie odnośne przedsiębiorstwa 
działające w sektorze gazu ziemnego, w 
tym, bez wyjątków, operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów LNG, 
operatorzy systemów magazynowych, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
dostawcy, handlowcy, producenci i 
odpowiedni konsumenci w odpowiednim 
terminie udostępniają Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu, na jej pisemny wniosek, dane 
wymagane do opracowania 10-letniego 
planu inwestycyjnego, zwłaszcza w
odniesieniu do oceny istniejących i 
potencjalnych wąskich gardeł w zakresie 
zdolności.
Agencja dokonuje przeglądu i zatwierdza 
10-letni plan inwestycyjny i proponowane 
projekty inwestycyjne, W oparciu o 
zatwierdzony 10-letni plan inwestycyjny 
operatorzy systemów przesyłowych 
wdrażają określone projekty inwestycyjne. 
W przypadku, gdy operator systemów 
przesyłowych nie zaspokoi potrzeb 
inwestycyjnych w odpowiednim terminie, 
Agencja może ogłosić przetarg na 
inwestycje.

Or. en

Uzasadnienie

Plan inwestycyjny na szczeblu wspólnotowym powinien skupiać się głównie na 
transgranicznych ograniczeniach w zakresie rurociągów przesyłowych i obejmować systemy 
magazynowania i LNG do modelowania zintegrowanej sieci. Uczestnicy rynku muszą mieć 
obowiązek dostarczania wszelkich istotnych danych, w celu przeprowadzenia procedury 
planowania. Dotyczy to nie tylko OSP, ale także dostawców, operatorów systemów 
magazynowych, producentów i operatorów systemów LNG. Procedura planowania powinna 
obejmować także badanie wykonalności technicznej i handlowej projektów rozwoju.
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Poprawka 123
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia 
wytycznych określonych w art. 9.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie konkurencyjnego rynku UE, 
skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych samoregulację. W niniejszej 
poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg przepisów technicznych, zwanych 
„wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex ante przez Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany powinien być proces komitologii w 
celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, na których oparte będą przyszłe 
prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu

Poprawka 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia 
wytycznych określonych w art. 9.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea i 2eb. Poprawka ta ma na celu 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 125
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia 
wytycznych określonych w art. 9.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 6 nadałby operatorom sieci przesyłowych bezpośrednią rolę doradczą wobec Komisji 
w zakresie proponowania wytycznych. Rola doradcza wobec Komisji powinna być 
powierzona Agencji. Należy wyraźnie odzwierciedlić na szczeblu wspólnotowym różnicę 
pomiędzy rolą i uprawnieniami regulatorów i sektorem regulowanym, a w związku z tym 
doradzanie Komisji przez sektor regulowany jest niestosowne.

Poprawka 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia 
wytycznych określonych w art. 9.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie ma na celu dostosowanie tekstu do nowej procedury, która powierza Agencji 
zadanie opracowywania i zatwierdzania, po przeprowadzenia szeroko zakrojonych 
konsultacji, wytycznych, które będą służyć dalszemu rozwojowi rynku i przepisów 
technicznych.

Poprawka 127
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia 
wytycznych określonych w art. 9.

6. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu we współpracy z 
ENTSUG doradza Komisji w sprawie 
przyjęcia wytycznych określonych w art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo należy przeprowadzić konsultacje z ENTSO/ENTSUG.

Poprawka 128
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia
wytycznych określonych w art. 9.

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie zmiany
wytycznych określonych w art. 9.
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Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1775/2005 Komisji przysługuje prawo jedynie do zmiany 
wytycznych przyjętych przez ustawodawcę, jednakże nie do ich przyjmowania.

Poprawka 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia
wytycznych określonych w art. 9.

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie zmiany
wytycznych określonych w art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie przepisu do poprawek odnoszących się do art. 9.

Poprawka 130
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola dokonywana przez Agencję Kontrola dokonywana przez Agencję i 
Komisję

Or. en
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Poprawka 131
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Agencja może przedstawić Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu opinię w ciągu 3 miesięcy.

Agencja zatwierdza dokumenty, o których 
mowa w art. 2c ust. 1 lit. a)–f), 
przygotowane przez Europejską Sieć
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu.

Agencja przedstawia Komisji opinię wraz z 
uzasadnieniem, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku.

Agencja monitoruje wdrażanie przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego i rocznego programu prac, 
a wyniki swoich działań kontrolnych 
przedstawia w sprawozdaniu rocznym. W 
przypadku nieprzestrzegania przez 
operatorów systemów przesyłowych 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
Agencja informuje o tym Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy potrzebują wyraźnych i stałych ram regulacyjnych. Dlatego też ważne jest, aby 
projekty przepisów technicznych, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac podlegały zatwierdzeniu przez Agencję i aby na ich przygotowywanie nie 
miały wpływu kwestie handlowe. Monitorowanie wdrażania wyżej wspomnianych przepisów 
i zasad powinno być powierzone regulatorom, czyli Agencji, a nie samym operatorom 
systemów przesyłowych.
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Poprawka 132
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Agencja może przedstawić Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu opinię w ciągu 3 miesięcy.

Agencja zatwierdza dokumenty, o których 
mowa w art. 2c ust. 1 lit. a)–f), 
przygotowane przez Europejską Sieć
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu.

Agencja przedstawia Komisji opinię wraz 
z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna zatwierdzać przepisy i zasady techniczne. Inwestorzy potrzebują wyraźnych 
i przewidywalnych ram regulacyjnych. Dlatego też ważne jest, aby projekty przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i rocznego programu prac podlegały 
przeglądowi i zatwierdzeniu przez regulatorów pod postacią Agencji i aby na ich 
przygotowywanie nie miały wpływu kwestie polityczne i handlowe.
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Poprawka 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Agencja może przedstawić Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu opinię w ciągu 3 miesięcy.

Agencja zatwierdza dokumenty, o których 
mowa w art. 2c ust. 1 lit. a)–f), 
przygotowane przez Europejską Sieć
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu.

Agencja przedstawia Komisji opinię wraz 
z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna zatwierdzać przepisy i zasady techniczne. Inwestorzy potrzebują wyraźnych 
i przewidywalnych ram regulacyjnych. Dlatego też ważne jest, aby projekty przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i rocznego programu prac podlegały 
przeglądowi i zatwierdzeniu przez Agencję i aby na ich przygotowywanie nie miały wpływu 
kwestie polityczne i handlowe.
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Poprawka 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przedstawia Agencji 
swoje opinie i zalecenia dotyczące 
wytycznych, projekt przepisów, a także 
projekt dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego i projekt rocznego 
programu prac, w tym informacje o 
związanych z nimi procesach konsultacji.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea i 2eb. Poprawka ta ma na celu 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 135
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przedstawia Agencji 
projekt przepisów technicznych i 
rynkowych, projekt dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i projekt rocznego 
programu prac, w tym informacje o 
procesie konsultacji, odrzuconych 
propozycjach oraz uzasadnieniu 
odrzucenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna wiedzieć, czy wszystkie propozycje zostały w sposób wystarczający zbadane.

Poprawka 136
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przedstawia Agencji 
projekt przepisów technicznych i 
rynkowych, projekt dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci i projekt rocznego 
programu prac, w tym informacje o 
procesie konsultacji.

Or. en

Uzasadnienie

Odwołanie do planu rozwoju sieci jest bardziej odpowiednim odzwierciedleniem 
oczekiwanego procesu.

Poprawka 137
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja przedstawia Komisji opinię wraz z 
uzasadnieniem, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 

Agencja przedstawia Komisji opinię wraz z 
uzasadnieniem, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
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nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku.

nie zapewnia:

a) wystarczającego poziomu 
transgranicznych przesyłowych połączeń 
wzajemnych dostępnych dla strony 
trzeciej,
b) programu wykonawczego zgodnego z 
istniejącymi i oczekiwanymi potrzebami, 
lub
c) niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku.
Komisja przekazuje swoje decyzje w tych 
kwestiach Europejskiej Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu i Agencji i 
może zażądać od Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
uzupełnienia lub zmienienia planu przed 
jego przedłożeniem Agencji.
Agencja przedstawia swoją opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przed przyjęciem przez 
Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu dziesięcioletniego 
planu. Koniecznymi warunkami 
wstępnymi wydania przez Agencję 
pozytywnej opinii wobec Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu są pozytywna opinia Komisji i 
przestrzeganie wymogów.
Agencja monitoruje wykonanie 
dziesięcioletniego planu, w szczególności 
w zakresie przesyłowych połączeń 
wzajemnych. W przypadku 
nieprzestrzegania jego wymogów lub 
nieuzasadnionych opóźnień Agencja może 
zaproponować Komisji zastosowanie kar i 
zaproszenie nowych inwestorów, zgodnie z 
wytycznymi ustanowionymi przez Komisję.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli strony trzecie nie mają dostępu do dodatkowej zdolności, zazwyczaj sprzyja to pozycji 
dominującej istniejącego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa. Ponadto dostosowanie 
działań do oczekiwanych potrzeb ma zasadnicze znacznie dla konkurencji. Nie należy także 
przyjmować planu w przypadku negatywnej opinii Agencji lub Komisji Europejskiej.

Poprawka 138
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja monitoruje wdrażanie 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac, a wyniki swych działań 
kontrolnych przedstawia w sprawozdaniu 
rocznym. W przypadku nieprzestrzegania 
przez operatorów systemów przesyłowych 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
Agencja informuje o tym Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie wdrażania wyżej wspomnianych przepisów i zasad powinno być 
przeprowadzane przez regulatorów, czyli Agencję, a nie samych operatorów systemów 
przesyłowych. Jeśli Agencja w trakcie przeprowadzania monitoringu odkryje, że OSP lub 
Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu nie przestrzegają przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego lub rocznego programu prac, powinna 
przekazać tę informację Komisji, która może następnie wszcząć postępowanie w sprawie 
naruszenia.
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Poprawka 139
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja monitoruje wdrażanie 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac, a wyniki swych działań 
kontrolnych przedstawia w sprawozdaniu 
rocznym. W przypadku nieprzestrzegania 
przez operatorów systemów przesyłowych 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i rocznego 
programu prac Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
Agencja informuje o tym Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie wdrażania wyżej wspomnianych przepisów i zasad powinno być 
przeprowadzane przez regulatorów, czyli Agencję, a nie samych operatorów systemów 
przesyłowych. Jeśli Agencja w trakcie przeprowadzania monitoringu odkryje, że OSP lub 
Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu nie przestrzegają przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego lub rocznego programu prac, powinna 
przekazać tę informację Komisji, która może następnie wszcząć postępowanie w sprawie 
naruszenia.

Poprawka 140
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja nadzoruje wdrażanie 
przepisów technicznych, dziesięcioletniego 
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planu inwestycyjnego oraz rocznego 
programu prac przez operatorów 
systemów przesyłowych oraz uwzględnia 
wyniki prowadzonego przez siebie 
nadzoru w rocznym sprawozdaniu. 
Agencja informuje Komisję o 
przypadkach nieprzestrzegania przepisów 
technicznych, dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego oraz rocznego programu 
prac przez operatorów systemów 
przesyłowych.

Or. de

Uzasadnienie

Nadzór nad wdrażaniem przepisów i zasad powinien być obowiązkiem organów 
regulacyjnych, czyli Agencji, a nie być prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych. 
Jeżeli operator systemu przesyłowego nie przestrzega przepisów technicznych, 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego lub rocznego programu prac, należy o tym 
poinformować Komisję, która może następnie wszcząć procedurę naruszenia traktatu. 
Alternatywnie krajowe organy regulacyjne są uprawnione do nałożenia skutecznych 
i odstraszających grzywien.

Poprawka 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 d a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2da
Opracowanie wytycznych

1. Agencja w nieprzekraczającym sześciu 
miesięcy terminie opracowuje wytyczne 
dotyczące ustanowienia podstawowych, 
jasnych i obiektywnych zasad 
harmonizacji rynku i przepisów 
technicznych.
2. Opracowując te wytyczne, Agencja 
przeprowadza w otwarty i przejrzysty 
sposób szeroko zakrojone konsultacje i na 
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bieżąco informuje wszystkie właściwe 
zainteresowane strony. 
3. Agencja finalizuje i przyjmuje projekt 
wytycznych w oparciu o konsultacje, 
upublicznia wszelkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w ostatecznej wersji 
projektu wytycznych lub uzasadnia ich 
odrzucenie.
4. Agencja z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Komisji może wszcząć tę samą procedurę 
w celu uaktualnienia wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne powinny zostać opracowane i przyjęte po przeprowadzeniu przez Agencje szeroko 
zakrojonych konsultacji, w celu ustanowienia kluczowych zasad dotyczących harmonizacji 
przepisów. Tylko wtedy, gdy zostaną przyjęte rozsądne wytyczne, przepisy będą mogły być 
właściwie opracowane. Rola Parlamentu Europejskiego jest wzmacniana poprzez przyznanie 
możliwości zainicjowania przeglądu tych przepisów.

Poprawka 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych i rynkowych

Opracowanie przepisów technicznych

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
może poprosić Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do przygotowania w odpowiednim 
terminie przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że przepisy te są niezbędne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku.

1. W terminie sześciu miesięcy od 
przyjęcia wytycznych, zgodnie z art. 2da., 
Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu opracowuje projekt 
przepisów technicznych, jak określono w 
art. 2c ust. 3 i przy pełnym poszanowaniu 
zasad ustanowionych w wytycznych.

2. Agencja przedstawia Komisji opinię 2. Opracowując te przepisy, Europejska 
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wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że: Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu uwzględnia techniczną ekspertyzę 
uczestników rynku i na bieżąco ich 
informuje. 

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

3. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przedkłada Agencji 
projekt przepisów.

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

4. Agencja przeprowadza w otwarty i 
przejrzysty sposób szeroko zakrojone 
konsultacje w sprawie projektu przepisów.

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

4a. W oparciu o konsultacje Agencja 
finalizuje i przyjmuje projekt przepisów. 
Upublicznia wszelkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w ostatecznej wersji 
projektu wytycznych lub uzasadnia ich 
odrzucenie.

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

4b. Z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu Agencja może wszcząć 
tę samą procedurę w celu dokonania 
przeglądu obowiązujących przepisów.

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu 
rynkowego lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;
c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w obszarach wymienionych w art. 2c 
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ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.
4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy techniczne powinny być opracowane przez Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu i jednocześnie powinny być w pełni zgodne z przyjętymi wytycznymi. 
Agencja po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji finalizuje i przyjmuje te 
przepisy.

Poprawka 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych i rynkowych

Wytyczne i przepisy 

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
może poprosić Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do przygotowania w odpowiednim 
terminie przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że przepisy te są niezbędne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku.

1. Komisja upoważnia Agencję do 
opracowania wytycznych i przyjęcia 
przepisów w celu zharmonizowania zasad 
technicznych i rynkowych, aby ułatwić 
integrację rynku.

2. Agencja przedstawia Komisji opinię 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że:

2. Wytyczne i przepisy mogą obejmować w 
szczególności następujące obszary:

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
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przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu 
rynkowego lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;

b) zasady przyłączenia i dostępu do sieci;

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

c) zasady wymiany danych i rozliczeń;

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

d) zasady współdziałania;

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

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

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

f) zasady alokacji zdolności przesyłowej i 
zarządzania ograniczeniami w przesyle;

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

g) zasady transgranicznych rynków dnia 
bieżącego, wraz ze zharmonizowanymi 
zamknięciami okresu zgłoszeń ofert;

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

h) zasady handlu zapewniające w 
szczególności rozwój rynków wtórnych 
transgranicznego przenoszenia praw i 
bezpieczeństwo przenoszenia praw;
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4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 9.

i) zasady przejrzystości;

j) zasady bilansowania, w tym zasady 
dotyczące magazynowania;
k) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych, w tym 
sygnały lokalizacyjne i zasady 
kompensacji pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych;
l) energooszczędność sieci gazowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne i przepisy powinny ułatwiać rozwój konkurencyjnych rynków i zapewniać integrację 
rynkową poprzez harmonizację przepisów technicznych i rynkowych. Przepisy te muszą służyć 
interesom rynkowym poprzez optymalizację alokacji zdolności, rozwój łączenia/rozdzielania 
rynków dnia następnego, istnienie transgranicznych rynków dnia bieżącego i rynków dnia 
następnego itp. Przepisy i zasady, charakteryzujące się wysokim poziomem, powinny najpierw 
być ustanowione w wytycznych, a następnie uszczegółowione w przepisach.

Poprawka 144
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych i rynkowych

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
może poprosić Europejską Sieć
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do przygotowania w odpowiednim 
terminie przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że przepisy te są niezbędne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku.

1. Po konsultacjach ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami zgodnie z 
art. ... rozporządzenia (WE) … 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, Agencja 
przygotowuje wytyczne strategiczne dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 i ust. 5. 
Agencja przekazuje projekt wytycznych 
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strategicznych Komisji, która może je 
przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
13 ust. 2.

2. Agencja przedstawia Komisji opinię 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że:

Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w odpowiednim 
terminie przygotowuje projekt przepisów 
w obszarach wymienionych w art. 2c ust. 
3 oraz projekt dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 2c 
ust. 5, w oparciu o wytyczne strategiczne 
przyjęte przez Komisję zgodnie z ust. 1. 
Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przedkłada Agencji do 
zatwierdzenia projekt przepisów 
technicznych i projekt dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego.

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

Agencja zatwierdza projekt przepisów 
technicznych i projekt dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego, zgodnie z art. ... i 
art. ... rozporządzenia ustanawiającego 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki. Przed 
zatwierdzeniem projektu przepisów 
technicznych i projektu dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego Agencja zapewnia, 
że szczegółowe przepisy techniczne i 
projekt dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego są zgodne z wytycznymi 
strategicznymi i że gwarantują one 
niedyskryminację, skuteczną konkurencję 
i sprawne funkcjonowanie rynku.
2. Agencja przedstawia Komisji opinię 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że:

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

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

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

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

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

Agencji wytyczne dotyczące przepisów 
rynkowych.

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu 
rynkowego lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;
c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w obszarach wymienionych w art. 2c 
ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 9.

4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście proponowane przez Komisję mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE, skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych 
samoregulację. W niniejszej poprawce zaproponowano inne podejście: zakres i zasięg 
przepisów technicznych, zwanych „wytycznymi strategicznymi”, powinny być określone ex 
ante przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, następnie uruchamiany 
powinien być proces komitologii w celu dostarczenia wiążących „wytycznych strategicznych”, 
na których oparte będą przyszłe prace Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu. Operatorzy systemów przesyłowych odnoszą istotne korzyści ze 
sterowania regułami rynkowymi (ponieważ mają one wpływ na ich koszty) i w związku z tym 
nie mogą przygotowywać przepisów rynkowych.
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Poprawka 145
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
może poprosić Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do przygotowania w odpowiednim 
terminie przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że przepisy te są niezbędne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku.

1. Po konsultacjach ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 
5a rozporządzenia (WE) … 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki, Agencja 
przygotowuje wytyczne strategiczne dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 i ust. 5. 
Agencja przekazuje projekt wytycznych 
strategicznych Komisji, która może je 
przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
13 ust. 2.
1a. Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
odpowiednim terminie przygotuje projekt 
przepisów w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3 oraz projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego, o 
którym mowa w art. 2c ust. 5, w oparciu o 
wytyczne strategiczne przyjęte przez 
Komisję zgodnie z ust. 1. Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
przedkłada Agencji do zatwierdzenia 
projekt przepisów technicznych i projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.
1b. Agencja zatwierdza projekt przepisów 
technicznych i projekt dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego, zgodnie z art. X i 
art. Y rozporządzenia ... ustanawiającego 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki. Przed 
zatwierdzeniem przepisów i projektu 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
Agencja zapewnia, że szczegółowe 
przepisy techniczne i projekt 
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dziesięcioletniego planu inwestycyjnego są 
zgodne z wytycznymi strategicznymi i że 
gwarantują one niedyskryminację, 
skuteczną konkurencję i sprawne 
funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i zasięg proponowanych przepisów technicznych powinny być określone ex ante. 
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna dostarczać Komisji 
formalnej porady w formie wytycznych strategicznych dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, która przygotowywałaby projekt przepisów technicznych 
opartych na wiążących „wytycznych strategicznych”. Projekt przepisów powinien być 
przedstawiany Agencji po zatwierdzeniu przez Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu. Stosowanie innego podejścia mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE, skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych 
samoregulację.

Poprawka 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja
może poprosić Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do przygotowania w odpowiednim 
terminie przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że przepisy te są niezbędne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku.

1. Agencja może poprosić Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do przygotowania w odpowiednim 
terminie przepisów w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, 
że przepisy te są niezbędne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Nie Komisja, lecz Agencja powinna mieć możliwość wezwania sieci operatorów systemów 
przesyłowych do przygotowania przepisów technicznych i rynkowych.
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Poprawka 147
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przedstawia Komisji opinię 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że:

2. Po przeprowadzeniu procedury oceny 
skutków w oparciu o wyniki konsultacji z 
ENTSOG/ENTSUG, Agencja przedstawia 
Komisji opinię wraz z uzasadnieniem, 
jeżeli uzna, że:

Or. de

Uzasadnienie

Niezmiernie konieczne jest, aby użytkownicy i operatorzy systemów w każdym momencie byli 
świadomi tego, jakie jest stanowisko Agencji w odniesieniu do projektów. ACER może jedynie 
obserwować i kontrolować zagadnienia odnoszące się do konkurencji, które dotyczą 
operatorów systemów. Pozostałe zagadnienia dotyczące konkurencji wchodzą w kompetencje 
urzędów ds. konkurencji.

Poprawka 148
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przedstawia Komisji opinię 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że:

2. Agencja przedstawia Komisji opinię 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli uzna, że:

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

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

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

wdrożą przepisu technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3, 
zatwierdzonego przez Agencję zgodnie z 
ust. 1b.

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i zasięg proponowanych przepisów technicznych powinny być określone ex ante. 
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna dostarczać Komisji 
formalnej porady w formie wytycznych strategicznych dla Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu, która przygotowywałaby projekt przepisów technicznych 
opartych na wiążących „wytycznych strategicznych”. Projekt przepisów powinien być 
przedstawiany Agencji po zatwierdzeniu przez Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu. Stosowanie innego podejścia mogłoby zagrozić utworzeniu prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE, skutecznie umożliwiającego operatorom systemów przesyłowych 
samoregulację.

Poprawka 149
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji operatorów systemów 
przesyłowych i sprawnego funkcjonowania 
rynku;

Or. de
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Uzasadnienie

Niezmiernie konieczne jest, aby użytkownicy i operatorzy systemów w każdym momencie byli 
świadomi tego, jakie jest stanowisko Agencji w odniesieniu do projektów. ACER może jedynie 
obserwować i kontrolować zagadnienia odnoszące się do konkurencji, które dotyczą 
operatorów systemów. Pozostałe zagadnienia dotyczące konkurencji wchodzą w kompetencje 
urzędów ds. konkurencji.

Poprawka 150
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;
b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu 
rynkowego lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;
c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w obszarach wymienionych w art. 2c 
ust. 3.
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
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mowa w art. 14 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1775/2005 Komisji przysługuje jedynie prawo do zmiany 
wytycznych przyjętych przez ustawodawcę. Nie należy ustanawiać odstępstw od tej zasady, 
ponieważ są to przepisy dotyczące zagadnień o podstawowym znaczeniu dla tego sektora. 
Stanowienie przepisów dotyczących istotnych zagadnień powinno pozostać obowiązkiem 
ustawodawcy.

Poprawka 151
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja może przyjąć na zalecenie 
Agencji wytyczne dotyczące przepisów 
rynkowych.

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

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu 
rynkowego lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;
c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w obszarach wymienionych w art. 2c 
ust. 3.
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Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przepisów rynkowych proponuje się, aby Komisja mogła przyjąć wytyczne na 
zalecenie Agencji (ust. 5). Operatorzy systemów przesyłowych są operatorami infrastruktury 
monopolistycznej i nie są uczestnikami części rynku podlegającej konkurencji. Niemniej 
jednak odnoszą oni istotne korzyści ze sterowania regułami rynkowymi (ponieważ mają one 
wpływ na ich koszty) i w związku z tym nie mogą przygotowywać przepisów rynkowych.

Poprawka 152
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja przyjmuje z własnej inicjatywy 
lub na zalecenie Agencji wytyczne w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
w razie konieczności w celu zapewnienia, 
że kwestie wymienione w art. 2c ust. 1 - 3 
rozwijają się zgodnie z celami rynku 
wewnętrznego, jeżeli uzna, że:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy OSP nie przyjmują przepisów, Komisja może przyjąć wiążące wytyczne 
w drodze procedury komitologii. W proponowanym zmienionym rozporządzeniu gazowym ta 
możliwość została sformułowana w sposób wyraźny. W celu zapewnienia maksymalnej 
przejrzystości wobec OSP oraz innych zainteresowanych stron, nie może być wątpliwości co 
do tego, że Komisja będzie rzeczywiście przyjmować wiążące wytyczne, jeśli OSP nie będą 
wykonywać ich zadań regulacyjnych.
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Poprawka 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu jednoznacznego podziału kompetencji.

Poprawka 154
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3 – akapit -2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując wytyczne, Komisja 
przeprowadza konsultacje z organizacjami 
przedstawicielskimi użytkowników sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Efektywne konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami mają decydujące znaczenie 
dla zapewnienia, aby wszystkie odpowiednie interesy zostały włączone do procesu 
podejmowania decyzji w sprawie funkcjonowania rynku gazu.
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Poprawka 155
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Upoważnienia zawarte w ust. 3 lit. a) – c) dałyby Komisji możliwość przejęcia kontroli 
praktycznie nad wszystkimi procedurami standaryzacji.

Poprawka 156
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie odnoszącego się do 
systemu przepisu rynkowego lub 
technicznego w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3;

Or. de

Uzasadnienie

Upoważnienia zawarte w ust. 3 lit. a) – c) dałyby Komisji możliwość przejęcia kontroli 
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praktycznie nad wszystkimi procedurami standaryzacji.

Poprawka 157
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą odnoszącego się do systemu 
przepisu technicznego lub rynkowego 
przyjętego przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
w obszarach wymienionych w art. 2c ust. 
3.

Or. de

Uzasadnienie

Upoważnienia zawarte w ust. 3 lit. a) – c) dałyby Komisji możliwość przejęcia kontroli 
praktycznie nad wszystkimi procedurami standaryzacji.

Poprawka 158
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 9.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1775/2005 Komisji przysługuje jedynie prawo do zmiany 
wytycznych przyjętych przez ustawodawcę. Nie należy ustanawiać odstępstw od tej zasady, 
ponieważ są to przepisy dotyczące zagadnień o podstawowym znaczeniu dla tego sektora. 
Stanowienie przepisów dotyczących istotnych zagadnień powinno pozostać obowiązkiem 
ustawodawcy.

Poprawka 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
przyjmowania i zmiany wytycznych 
zgodnie z art. 9.

4. Ustęp 3 nie narusza prawa Komisji do 
zmiany wytycznych zgodnie z art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu rozporządzenia do poprawek odnoszących się do art. 9.

Poprawka 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o planowanym 
przyjęciu wytycznych zgodnie z art. 2e ust. 
3.

Or. de
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Uzasadnienie

Działania Komisji na podstawie art. 2e ust. 3 rozporządzenia każą przypuszczać, że 
finansowana ze środków publicznych sieć operatorów systemów przesyłowych nie spełnia 
w odpowiednim zakresie zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Parlament i Rada 
powinny być szczegółowo informowane o takiej sytuacji, aby móc wprowadzać odpowiednie 
zmiany.

Poprawka 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2ea
Opracowanie przepisów rynkowych

1. Agencja, w nieprzekraczającym sześciu 
miesięcy terminie od przyjęcia wytycznych 
zgodnie z art. 2da, opracowuje projekt 
przepisów rynkowych, w pełni zgodnych z 
zasadami ustanowionymi w wytycznych.
2. Opracowując te przepisy, Agencja 
przeprowadza w otwarty i przejrzysty 
sposób szeroko zakrojone konsultacje i na 
bieżąco informuje wszystkie właściwe 
zainteresowane strony. 
3. Na podstawie tych konsultacji Agencja 
finalizuje i przyjmuje projekt przepisów 
rynkowych, upublicznia wszelkie 
otrzymane uwagi i wyjaśnia, w jaki sposób 
zostały one uwzględnione w ostatecznej 
wersji projektu wytycznych lub uzasadnia
ich odrzucenie.
4. Agencja z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Komisji może wszcząć tę samą procedurę 
w celu dokonania przeglądu 
obowiązujących przepisów.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy rynkowe powinny zostać opracowane i przyjęte po przeprowadzeniu przez Agencję 
szeroko zakrojonych konsultacji. Rola Parlamentu Europejskiego jest wzmacniana poprzez 
przyznanie możliwości zainicjowania przeglądu tych przepisów.

Poprawka 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2ea
Opracowanie wytycznych

1. Komisja, po przeprowadzeniu 
konsultacji z Agencją, ustanawia roczną 
listę priorytetów, identyfikującą kwestie o 
zasadniczym znaczeniu dla rozwoju 
wewnętrznego rynku gazu. 
2. Uwzględniając tę listę priorytetów, 
Komisja upoważnia Agencję do 
opracowania w nieprzekraczającym 
sześciu miesięcy terminie projektu 
wytycznych ustanawiających podstawowe, 
jasne i obiektywne zasady harmonizacji 
przepisów określonych w art. 2c.
3. Opracowując te wytyczne, Agencja 
przeprowadza w otwarty i przejrzysty 
sposób szeroko zakrojone konsultacje i na 
bieżąco informuje Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
i inne zainteresowane strony.
4. Na podstawie wyników tych konsultacji 
Agencja finalizuje projekt wytycznych, 
upublicznia wszelkie otrzymane uwagi, 
chyba że są one poufne, i wyjaśnia, w jaki 
sposób zostały one uwzględnione w 
ostatecznej wersji projektu wytycznych lub 
uzasadnia ich odrzucenie.
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5. Komisja przedkłada projekt wytycznych 
komitetowi, o którym mowa w art. 13 ust. 
1 w celu ich ostatecznego przyjęcia 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
13 ust. 2.
6. Komisja z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Agencji może wszcząć tę samą 
procedurę w celu uaktualnienia tych 
wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby podjąć decyzję dotyczącą priorytetów dla rozwoju rynku, kluczowe znaczenie ma 
ustanowienie przez Komisję listy priorytetów po przeprowadzeniu konsultacji z Agencją. Po 
przygotowaniu tej listy należy opracować wytyczne w celu ustanowienia kluczowych zasad 
dotyczących danych kwestii w celu zharmonizowania właściwych przepisów. Tylko wtedy, gdy 
zostanie ustanowiona rozsądna lista priorytetów i wytyczne, przepisy te będą mogły być 
właściwie opracowane.

Poprawka 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 2 e b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2eb
Opracowanie przepisów

1. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z art. 
2ea, Komisja upoważnia Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
do opracowania w terminie sześciu 
miesięcy projektu przepisów, w pełni 
zgodnych z zasadami ustanowionymi w 
tych wytycznych.
2. Opracowując te przepisy, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu uwzględnia techniczną ekspertyzę 
uczestników rynku i na bieżąco ich 
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informuje.
3 Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przedkłada Agencji 
projekt przepisów.
4. Agencja przeprowadza w otwarty i 
przejrzysty sposób szeroko zakrojone 
konsultacje w sprawie projektu przepisów.
5. Na podstawie tych konsultacji Agencja 
finalizuje i przyjmuje projekt przepisów, 
upublicznia wszelkie otrzymane uwagi, 
chyba że są one poufne, i wyjaśnia, w jaki 
sposób zostały one uwzględnione w 
ostatecznej wersji projektu przepisów lub 
uzasadnia ich odrzucenie. 
6. Z inicjatywy Agencji lub na wniosek 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, obowiązujące 
przepisy mogą zostać poddane 
przeglądowi zgodnie z tą samą procedurą.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanego art. 2ea. Bardzo ważne jest, aby przepisy były w pełni 
zgodne z przepisami i zasadami ustanowionymi w wytycznych. Ponadto decydujące znaczenie 
dla zapewnienia, aby przepisy były praktyczne, ma przeprowadzanie szeroko zakrojonych 
konsultacji i ścisłe włączenie uczestników rynku do procesu. Uaktualnianie już istniejących 
przepisów z powodu zmian technologicznych i ulepszonych procesów powinno odbywać się 
zgodnie z tą samą procedurą.


