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Poprawka 164
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2f skreślony
Konsultacje

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

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez Grupę Europejskich 
Organów Regulacyjnych Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG). W związku z tym agencja 
powinna podjąć się tego zadania, gdyż już w chwili obecnej dysponuje odpowiednimi 
przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto agencja 
działa w interesie wszystkich podmiotów działających na rynku, podczas gdy operatorzy 
systemów przesyłowych stanowią potencjalnie zainteresowaną stronę. Patrz również odnośne 
poprawki do art. 5a rozporządzenia ACER, punkt 8 preambuły oraz art. 2c ust. 1 
rozporządzenia w sprawie gazu.

Poprawka 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2f skreślony
Konsultacje

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

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez Grupę Europejskich 
Organów Regulacyjnych Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG). W związku z tym agencja 
powinna podjąć się tego zadania, gdyż już w chwili obecnej dysponuje odpowiednimi 
przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto agencja 
działa w interesie wszystkich podmiotów działających na rynku, podczas gdy operatorzy 
systemów przesyłowych stanowią potencjalnie zainteresowaną stronę.

Poprawka 166
Umberto Guidoni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2f skreślony
Konsultacje

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

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez Grupę Europejskich 
Organów Regulacyjnych Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG). W związku z tym agencja 
powinna podjąć się tego zadania, gdyż już w chwili obecnej dysponuje odpowiednimi 
przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto agencja 
działa w interesie wszystkich podmiotów działających na rynku, podczas gdy operatorzy 
systemów przesyłowych stanowią potencjalnie zainteresowaną stronę.

Poprawka 167
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 f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu prowadzi na wczesnym etapie 

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

ze wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające energię, klientów, 
użytkowników systemów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, operatorów 
systemów LNG i operatorów systemów 
magazynowych, w tym odpowiednie 
stowarzyszenia (branżowe), organy 
techniczne i grupy osób zainteresowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem powyższej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 168
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu prowadzi na wczesnym etapie 
szeroko zakrojone, otwarte, przejrzyste 
konsultacje ze wszystkimi odpowiednimi 
uczestnikami rynku, w szczególności 
podczas przygotowywania przepisów 
technicznych i rynkowych oraz rocznego 
programu prac wymienionych w art. 2c ust. 
1 i 3; konsultacje obejmują 
przedsiębiorstwa dostarczające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 

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

systemów dystrybucyjnych, operatorów 
systemów LNG i operatorów systemów 
magazynowych, w tym odpowiednie 
stowarzyszenia (branżowe), organy 
techniczne i grupy osób zainteresowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Mocniejsze podkreślenie włączenia uczestników rynku.

Poprawka 169
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność konsultacji zależy od właściwych zasad i procedur. Ważne jest również, aby 
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protokoły konsultacji odzwierciedlały wkład wszystkich uczestników, a także interakcję 
między ENTSO i przedstawicielami użytkowników sieci. W związku z tym protokoły muszą być 
formalnie zatwierdzone przez uczestników, zanim zostaną przyjęte przez ENTSO zgodnie z 
postanowieniami art. 2f ust. 3.

Poprawka 170
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Ponadto w przypadku, gdy konsultacje 
takie dotyczą kwestii mających wpływ na 
sprzedaż między OSP, handel lub 
przesyłanie gazu, Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
przywiązuje szczególną wagę do wkładu 
tych uczestników rynku oraz ich 
odpowiednich stowarzyszeń branżowych, 
którzy powszechnie oferują 
transgraniczną zdolność przesyłową oraz z 
niej korzystają.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby w celu wspomożenia ułatwiania rozwoju bardziej zintegrowanych rynków w 
przypadkach, gdy kwestie dotyczą transgranicznej zdolności przesyłowej, bezpośrednio 
zasięgać opinii tych uczestników rynku, którzy powszechnie zasilają tę zdolność lub ją 
wykorzystują, ponieważ zmiany mogą wpłynąć na ich interesy.

Poprawka 171
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, 
mają na celu uwzględnienie interesów 
wszystkich podmiotów w procesie 
podejmowania decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu monopolu OSP nie mają zwyczaju negocjować ze swoimi klientami, użytkownikami 
sieci. W celu uniknięcia sytuacji, w której OSP informują, a nie zasięgają opinii 
użytkowników sieci, konsultacje, aby były skuteczne, powinny mieć określony cel.

Poprawka 172
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 f – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 
i 3, Europejska Sieć Operatorów 

3. Przed przyjęciem wytycznych 
i przepisów Agencja przekazuje uwagi 
otrzymane podczas konsultacji i wskazuje 
sposób uwzględnienia tych uwag. Podaje 
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Systemów Przesyłowych Gazu ogłasza 
uwagi otrzymane podczas konsultacji 
i wskazuje sposób uwzględnienia tych 
uwag. Podaje ona również przyczyny 
ewentualnego nieuwzględnienia uwag.

ona również przyczyny ewentualnego 
nieuwzględnienia uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 173
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
3, Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu ogłasza uwagi 
otrzymane podczas konsultacji i wskazuje 
sposób uwzględnienia tych uwag. Podaje 
ona również przyczyny ewentualnego 
nieuwzględnienia uwag.

3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych dotyczących sieci,
wymienionych w art. 2c ust. 1 i 3, 
Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu ogłasza uwagi 
otrzymane podczas konsultacji i wskazuje 
sposób uwzględnienia tych uwag. Podaje 
ona również przyczyny ewentualnego 
nieuwzględnienia uwag.

Or. de

Uzasadnienie

Również tu konieczne jest ograniczenie kompetencji Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu do kwestii dotyczących sieci.
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Poprawka 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty związane z obszarami działalności 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, o których mowa w 
art. 2a do 2h, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych i są one 
uwzględniane przy obliczaniu taryf.

Koszty związane z obszarami działalności 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, o których mowa w 
art. 2a do 2h, ponosi budżet Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie nowych artykułów 2 a) do 2 h) stworzy nową strukturę, którą trzeba będzie 
finansować. Ponieważ przyłączenie nowej sieci odbywa się na poziomie UE, powinna być ona 
finansowana z budżetu UE. Finansowanie sieci w oparciu o taryfy nie pozwalałoby na 
kontrolę kosztów i w efekcie na ocenę nowej struktury.

Poprawka 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty związane z obszarami działalności 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, o których mowa 
w art. 2a do 2h, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych i są one 
uwzględniane przy obliczaniu taryf.

Koszty związane z obszarami działalności 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, o których mowa 
w art. 2a do 2h, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych i są one 
uwzględniane przy obliczaniu taryf. 
Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty 
tylko w przypadku, gdy są one rozsądne 
i współmierne.
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Or. en

Uzasadnienie

Powinno się unikać sytuacji, w której europejscy odbiorcy będą narażeni na nieskuteczność 
tej organizacji. 

Poprawka 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2h skreślony
Współpraca regionalna operatorów 

systemów przesyłowych
1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną 
w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, 
o których mowa w art. 2c ust. 1. 
W szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne 
w oparciu o regionalny plan inwestycyjny.
Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem 
inwestycyjnym wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c).
2. Operatorzy sieci przesyłowych 
wspierają również uregulowania 
operacyjne w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, a także 
wspierają rozwój giełd energii, alokację 
transgranicznej zdolności przesyłowej za 
pośrednictwem aukcji typu implicite oraz 
integrację mechanizmów bilansowania.
3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 



PE404.708v01-00 14/92 AM\717804PL.doc

PL

regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający 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.
W tym celu Komisja może konsultować się 
z Europejską Siecią Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu oraz 
z Agencją.

Or. en

Uzasadnienie

Istnienie przepisów europejskich nie zabrania OSP wychodzenia poza minimalne wymogi i 
nie zabrania im nawiązywania współpracy z sąsiadami. Określenie stref regionalnych 
niewątpliwie doprowadzi do konsolidacji rynków regionalnych i do ustalenia nowych 
wewnątrzeuropejskich „granic”. Powoduje to nonsens. We wzajemnie połączonym systemie 
niezawodność i przesyły transgraniczne muszą być traktowane globalnie, jak uznano to w 
najnowszym (styczeń 2008) sprawozdaniu UCTE dotyczącym adekwatności.

Poprawka 177
Miloslav Ransdorf

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną 
w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, 
o których mowa w art. 2c ust. 1. 
W szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne 
w oparciu o regionalny plan inwestycyjny.

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną 
w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, 
o których mowa w art. 2c ust. 1. 
W szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan rozwoju sieci, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne 
w oparciu o regionalny plan rozwoju sieci.

Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem 

Plan rozwoju sieci nie może być sprzeczny 
z dziesięcioletnim planem rozwoju sieci
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inwestycyjnym wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c).

wymienionym w art. 2c ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 178
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w 
ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, o 
których mowa w art. 2c ust. 1. W 
szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne w 
oparciu o regionalny plan inwestycyjny.

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w 
ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, o 
których mowa w art. 2c ust. 1. W 
szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan rozwoju sieci;

Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem
inwestycyjnym wymienionym w art. 2c ust. 
1 lit. c).

Regionalny plan rozwoju sieci nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem
rozwoju sieci wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c).

Or. de

Uzasadnienie

Operatorzy systemów podlegają przepisom krajowych organów regulacyjnych. W związku z 
tym Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu nie może podejmować 
decyzji, które byłyby wiążące dla poszczególnych członków.  Rozporządzenie powinno 
stosować tą samą terminologię co dyrektywa gazowa. Używa się tam pojęcia plan rozwoju 
sieci, a nie plan inwestycyjny.
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Poprawka 179
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w 
ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, o 
których mowa w art. 2c ust. 1. W 
szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne w 
oparciu o regionalny plan inwestycyjny.

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w 
ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
wniesienia wkładu w realizację zadań, o 
których mowa w art. 2c ust. 1. W 
szczególności co dwa lata publikują oni 
regionalny plan rozwoju sieci, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne w 
oparciu o regionalny plan rozwoju sieci.

Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem 
inwestycyjnym wymienionym w art. 2c ust. 
1 lit. c).

Regionalny plan rozwoju sieci nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem
rozwoju sieci wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c).

Or. de

Uzasadnienie

Również tu konieczne jest ograniczenie kompetencji Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu do kwestii dotyczących sieci.

Poprawka 180
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną 
w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną 
w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w celu 
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wniesienia wkładu w realizację zadań, 
o których mowa w art. 2c ust. 1. 
W szczególności co dwa lata publikują oni
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne 
w oparciu o regionalny plan inwestycyjny.

wniesienia wkładu w realizację zadań, 
o których mowa w art. 2c ust. 1. 
W szczególności operatorzy systemów 
przesyłowych gazu publikują co dwa lata 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne 
w oparciu o regionalny plan inwestycyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, kto jest odpowiedzialny za publikowanie planu 
inwestycyjnego.

Poprawka 181
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach współpracy regionalnej 
operatorzy systemów przesyłowych 
wspólnie z operatorami węzłów oraz 
instalacji magazynowych kontynuują 
opracowywanie opartych na zasadach 
rynkowych i zharmonizowanych 
regionalnych systemów bilansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca regionalna obejmuje nie tylko operatorów systemów przesyłowych, ale także 
operatorów systemów LNG oraz operatorów węzłów i instalacji magazynowych. Operatorzy 
węzłów odgrywają znaczącą rolę w organizowaniu zbilansowanego rynku regionalnego. W 
związku z tym, jeżeli współpraca regionalna ogranicza się jedynie do operatorów systemów 
przesyłowych, istnieje niebezpieczeństwo, że te części łańcucha wartości gazu ziemnego nie 
zostaną należycie uwzględnione.
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Poprawka 182
Danutė Budreikaitė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalny plan inwestycyjny musi 
obejmować również projekty mające na 
celu przyłączenie „wysp energetycznych” 
do sieci przesyłowych gazu ziemnego UE.

Or. lt

Justification

Celem utworzenia współpracy regionalnej jest także połączenie „wysp energetycznych” w 
ramach UE.

Poprawka 183
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu 
implicite oraz integrację mechanizmów 
bilansowania.

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia zarządzania zdolnością, 
alokacją transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
mechanizmów, integrację mechanizmów 
bilansowania poprzez przesyłanie gazu 
sieciami różnych operatorów systemów 
przesyłowych w regionie, a także
wspierają rozwój wymiany energii. 
Funkcja ta może być spełniana przez 
jednostkę lub organ utworzone do celów 
wypełniania jednej lub więcej funkcji 
przypisanych zwykle operatorowi systemu 
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przesyłowego, które będą podlegać 
wymogom niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uściśleniu i zagwarantowaniu, że odpowiedzialność za współpracę 
regionalną spoczywa na operatorach systemów przesyłowych lub równorzędnych jednostkach 
lub organach utworzonych do celów wypełniania jednej lub więcej funkcji przypisanych 
zwykle operatorowi systemu przesyłowego. Operatorzy systemów przesyłowych w regionie są 
odpowiedzialni za optymalne zarządzanie zdolnością, alokacją transgranicznej zdolności, 
integrację mechanizmów bilansowania w przypadku, gdy wysyłający chce przesłać gaz 
różnymi sieciami.

Poprawka 184
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu 
implicite oraz integrację mechanizmów 
bilansowania.

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne 
uzupełniające w stosunku do powołania 
regionalnych niezależnych operatorów 
systemu w celu zapewnienia optymalnego 
zarządzania siecią, a także wspierają 
rozwój giełd energii, alokację 
transgranicznej zdolności przesyłowej za 
pośrednictwem aukcji typu implicite oraz 
integrację mechanizmów bilansowania.

Regionalny niezależny operator systemu 
steruje wszystkimi nowymi przyłączami 
i odnośną infrastrukturą, niezależnie od 
ich sposobu wydzielenia. Regionalni NOS 
mogą sterować jednym przyłączem lub 
większą ich liczbą z tej samej granicy lub 
z różnych granic bez ograniczeń zasięgu 
sieci, którą sterują.

Or. en
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Uzasadnienie

Regionalni NOS w sposób niedyskryminacyjny sterują najbardziej wrażliwą infrastrukturą 
dla rozwoju rynku wewnętrznego i są znakomitym instrumentem uproszczenia handlu na duże 
odległości.

Poprawka 185
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu 
implicite oraz integrację mechanizmów 
bilansowania.

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu 
implicite lub explicite (decydują wspólnie 
zainteresowani operatorzy systemu) oraz 
integrację mechanizmów bilansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet jeśli aukcje typu implicite są ekonomicznie skutecznym narzędziem alokacji 
transgranicznej zdolności przesyłowej, nie zawsze są odpowiednie, ponieważ nie są 
przystosowane do powstających regionalnych rynków energetycznych w procesie 
liberalizacji, ani nie zapewniają odpowiedniego poziomu transgranicznego przesyłania gazu 
w dłuższym (miesięcznym lub rocznym) terminie.

Poprawka 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu
implicite oraz integrację mechanizmów 
bilansowania.

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji oraz 
integrację mechanizmów bilansowania.

Or. ro

Uzasadnienie

W celu uniknięcia interpretacji ograniczających wolną konkurencję.

Poprawka 187
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Operatorzy systemów przesyłowych 
maksymalizują transgraniczną zdolność 
przesyłową, jaką oferują na rynku, 
i zapewniają harmonizację przepisów 
dotyczących alokacji i przerw po obydwu 
stronach granicy, a równocześnie 
gwarantują niedyskryminowanie 
użytkowników sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje konieczność wyraźniejszego sformułowania spoczywającego na operatorach sieci 
przesyłowych obowiązku maksymalizacji dostępnej transgranicznej zdolności przesyłowej. 
Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą dyskryminować dostawców w tym procesie.
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Poprawka 188
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający 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. 

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Rynki regionalne powinny być pierwszym etapem w drodze do w pełni zintegrowanego rynku 
europejskiego i nie mogą być geograficznie określane przez Komisję Europejską.

Poprawka 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 

skreślony



AM\717804PL.doc 23/92 PE404.708v01-00

PL

niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.
W tym celu Komisja może konsultować się 
z Europejską Siecią Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu oraz z 
Agencją.

Or. de

Uzasadnienie

Współpraca regionalna jest organizowana w ramach sieci. Zasady współpracy i jej realizacja 
na poszczególnych poziomach są ustalane w statucie sieci. Podejmowanie dodatkowych 
decyzji przez Komisję nie jest konieczne ani celowe.

Poprawka 190
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający 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.

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający 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.

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

W tym celu Komisja konsultuje się z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych, Europejską Siecią 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSOG) oraz z Agencją.

Or. de
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Uzasadnienie

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO)/ Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) jest z reguły włączana w prace nad dyrektywami, 
ponieważ może wnieść wkład w postaci praktycznych doświadczeń gospodarczych związanych 
z budową, eksploatacją i wykorzystywaniem sieci.

Poprawka 191
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający 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.

(3) Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Przy określaniu tych obszarów 
geograficznych Komisja musi wziąć pod 
uwagę istnienie „wysp energetycznych” w 
UE oraz geograficznie trudno dostępnych 
obszarów, gdzie istnieje potrzeba 
rozwijania połączeń z siecią przesyłową 
gazu.  Środek ten, mający 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.

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

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

Or. ro

Uzasadnienie

Przy określaniu obszarów geograficznych Komisja musi wziąć pod uwagę aktualny stan 
systemów przesyłowych, realny zakres połączeń międzysystemowych oraz rzeczywistą 
możliwość budowy gazociągów między danymi obszarami geograficznymi.
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Poprawka 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający 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.

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję wyłącznie po konsultacji z 
państwami członkowskimi tego obszaru 
geograficznego.  Środek ten, mający 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. ro

Uzasadnienie

Państwa członkowskie najlepiej znają swoje własne zdolności i możliwości współpracy, aby 
uwzględnić bieżącą sytuację, zdolności produkcyjne i zapotrzebowanie na dostawy gazu w 
państwach sąsiadujących.

Poprawka 193
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 3 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
1. Taryfy lub metodologie ich obliczania 
stosowane przez operatorów systemów 
przesyłowych oraz operatorów systemów 
LNG i zatwierdzone przez urzędy 
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regulacji zgodnie z art. 25 ust. 2 
dyrektywy 2003/55/WE, jak również 
taryfy opublikowane zgodnie z art. 18 
ust. 1 niniejszej dyrektywy są 
przejrzyste, uwzględniają potrzebę 
zachowania integralności systemu oraz 
potrzebę jego udoskonalania, 
odzwierciedlają faktycznie poniesione 
koszty w stopniu, w jakim koszty te 
odpowiadają tym, jakie ponosi 
porównywalny pod względem 
skuteczności i struktury operator sieci, 
oraz są przejrzyste, równocześnie 
zapewniając odpowiedni zwrot 
nakładów inwestycyjnych[...]. Taryfy 
i metodologie wykorzystywane do ich 
obliczania stosowane są w sposób 
niedyskryminacyjny.

Or. en

(Zmiana obecnego art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1775/2005)

Uzasadnienie

Istniejące w art. 3 przepisy dotyczące analizy porównawczej taryf w przypadkach, gdy istnieje 
rzeczywiste współzawodnictwo poszczególnych gazociągów, doprowadziły do powstania taryf 
nieopartych na kosztach w dużej ilości systemów przesyłowych w Europie. Negatywne dla 
odbiorców gazu skutki w postaci wyższych kosztów sieciowych lub cen energii są trudne do 
określenia, ale można je uważać za znaczne.

Poprawka 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 3 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„1. Taryfy lub metodologie ich 
obliczania stosowane przez operatorów 
systemów przesyłowych oraz operatorów 
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systemów LNG lub operatorów systemów 
magazynowania i zatwierdzone przez 
urzędy regulacji zgodnie z art. 25 ust. 2 
dyrektywy 2003/55/WE, jak również 
taryfy opublikowane zgodnie z art. 18 
ust. 1 niniejszej dyrektywy są 
przejrzyste, uwzględniają potrzebę 
zachowania integralności systemu oraz 
potrzebę jego udoskonalania, 
odzwierciedlają faktycznie poniesione 
koszty w stopniu, w jakim koszty te 
odpowiadają tym, jakie ponosi 
porównywalny pod względem 
skuteczności i struktury operator sieci, 
oraz są przejrzyste, równocześnie 
zapewniając odpowiedni zwrot 
nakładów inwestycyjnych [...]. Taryfy 
i metodologie wykorzystywane do ich 
obliczania są zharmonizowane i 
stosowane w sposób 
niedyskryminacyjny.”

Or. en

(Dodanie kilku słów na początku i na końcu z jednoczesnym skreśleniem kilku innych blisko 
zakończenia art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1775/2005)

Uzasadnienie

Istniejące przepisy dotyczące analizy porównawczej taryf w przypadkach, gdy istnieje 
rzeczywiste współzawodnictwo poszczególnych gazociągów, doprowadziły do powstania taryf 
nieopartych na kosztach w dużej ilości systemów przesyłowych w Europie. Negatywne dla 
odbiorców gazu skutki w postaci wyższych kosztów sieciowych lub cen energii można uważać 
za znaczne. W związku z tym sugeruje się, żeby określić podejście oparte na kosztach jako 
jedyną metodologię taryfową do stosowania w odniesieniu do usług przesyłu, magazynowania 
oraz LNG.

Poprawka 195
Giles Chichester

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

(3b) W art. 3 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
Taryfy lub metodologie stosowane do ich 
obliczania ułatwiają efektywny handel 
gazem oraz konkurencję, a zarazem 
unikają subsydiowania skrośnego 
pomiędzy użytkownikami sieci oraz 
dostarczając bodźców dla inwestycji, jak 
również utrzymują lub zapewniają 
współdziałanie sieci przesyłowych. Może 
to objąć specjalne procedury regulacyjne 
dla nowych inwestycji.

Or. en

(Wprowadzenie dodatkowego tekstu do istniejącego art. 3 ust. 1 akapitu trzeciego 
rozporządzenia nr 1775/2005).

Uzasadnienie

Istniejące w art. 3 przepisy dotyczące analizy porównawczej taryf w przypadkach, gdy istnieje 
rzeczywiste współzawodnictwo poszczególnych gazociągów, doprowadziły do powstania taryf 
nieopartych na kosztach w dużej ilości systemów przesyłowych w Europie. Negatywne dla 
odbiorców gazu skutki w postaci wyższych kosztów sieciowych lub cen energii są trudne do 
określenia, ale można je uważać za znaczne.

Poprawka 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W art. 3 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„Taryfy lub metodologie stosowane do 
ich obliczania ułatwiają efektywny 
handel gazem oraz konkurencję, 
a zarazem unikają subsydiowania 
skrośnego pomiędzy użytkownikami 
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sieci oraz dostarczając bodźców dla 
inwestycji, jak również utrzymują lub 
zapewniają współdziałanie sieci 
przesyłowych. Może to objąć specjalne 
procedury regulacyjne dla nowych 
inwestycji.”

Or. en

(Dodanie kilku słów na końcu art. 3 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 1775/2005)

Uzasadnienie

Należy rozważyć specjalne procedury regulacyjne dla nowych inwestycji.

Poprawka 197
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Taryfy dla użytkowników sieci są 
ustalane odrębnie i niezależnie dla 
poszczególnych punktów wejścia do lub 
wyjścia z systemu przesyłowego. Opłaty 
sieciowe nie są obliczane na podstawie 
ścieżek kontraktowych.”

„Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że taryfy dla użytkowników sieci 
są ustalane odrębnie i niezależnie dla 
poszczególnych punktów wejścia do lub 
wyjścia z systemu przesyłowego, a opłaty 
sieciowe nie są obliczane na podstawie 
ścieżek kontraktowych.”.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o ustanowieniu taryf wejścia-wyjścia powinna być pozostawiona państwom 
członkowskim. Poza jednym pozytywnym skutkiem (gaz będzie mógł być sprzedawany na 
większym obszarze) taryfy wejścia-wyjścia w większości przypadków mają negatywny skutek, 
gdyż nie odzwierciedlają właściwie bieżącego kosztu przesyłu. Poza tym przy ustalaniu taryf 
wejścia-wyjścia system taryfowy dla sieci dystrybucyjnej – który podlega kompetencjom 
państw członkowskich – musi zostać uwzględniony.
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Poprawka 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Do art. 3 ust. 1 dodaje się akapit 
czwarty a w brzmieniu:
„Taryfy lub metodologie wykorzystywane 
do ich obliczania są stosowane w sposób 
niedyskryminacyjny i muszą być 
przejrzyste.”

Or. en

(Do art. 3 ust. 1 dodaje się piąty akapit)

Uzasadnienie

Przejrzystość w dziedzinie taryf i metodologii wykorzystywanych do ich obliczania jest 
kluczowym warunkiem wstępnym dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego.

Poprawka 199
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 bis) Dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Artykuł 4a
Współpraca techniczna operatorów 
systemów przesyłowych z państwami 
trzecimi
1. Krajowe organy regulacyjne 
zapewniają współpracę operatorów 
systemów przesyłowych z operatorami 
systemów przesyłowych państw trzecich.
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2. W przypadku pojawienia się 
niezgodności z zasadami i przepisami 
przyjętymi przez Agencję, krajowe organy 
regulacyjne zwracają się do Agencji z 
prośbą o udzielenie wyjaśnień.

Or. xm

Justification

Rozporządzenie nie precyzuje technicznych aspektów współpracy z operatorami systemów 
przesyłowych państw trzecich. 

Poprawka 200
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 4 a – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapewnić oferowanie swoich usług 
wszystkim użytkownikom sieci w sposób 
niedyskryminacyjny, dostosowując je do 
popytu rynkowego; w szczególności, jeżeli 
operator instalacji LNG lub instalacji 
magazynowych oferuje te same usługi 
różnym odbiorcom, powinien oferować je 
na równoważnych warunkach umownych;

(a) zapewnić oferowanie swoich usług 
wszystkim użytkownikom sieci w sposób 
niedyskryminacyjny, dostosowując je do 
popytu rynkowego; w szczególności, jeżeli 
operator instalacji LNG lub instalacji 
magazynowych oferuje te same usługi 
w tym samym czasie różnym odbiorcom, 
powinien oferować je na równoważnych 
warunkach umownych;

Or. en

Uzasadnienie

Warunki umowne zmieniają się w czasie, więc porównywanie warunków jest możliwe jedynie 
w przypadku podobnych usług oferowanych w określonym punkcie czasowym.
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Poprawka 201
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 4 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Limity umowne w odniesieniu do 
wymaganej minimalnej przepustowości 
instalacji LNG i pojemności magazynowej 
są uzasadnione w oparciu o ograniczenia 
techniczne i umożliwiają mniejszym 
użytkownikom instalacji magazynowych 
uzyskanie dostępu do usług 
magazynowych.

(5) Limity umowne w odniesieniu do 
wymaganej minimalnej przepustowości 
instalacji LNG i pojemności magazynowej 
są uzasadnione w oparciu o ograniczenia 
techniczne i umożliwiają mniejszym 
użytkownikom instalacji magazynowych 
uzyskanie dostępu do usług 
magazynowych. 
Warunki w odniesieniu do gwarancji 
wiarygodności finansowej należy 
opublikować w Dzienniku Urzędowym i 
przekazać Komisji i Agencji w celu 
wydania opinii.
 Komisja i Agencja wydają opinię w ciągu 
30 dni.

Or. ro

Uzasadnienie

Zasady przejrzystości i niedyskryminacji zapewniają równe warunki dla wszystkich 
operatorów i chronią interesy konsumentów.

Poprawka 202
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 4 a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operatorzy instalacji zwolnieni 
zgodnie z art. 22 dyrektywy 2003/55/WE, 
w przypadku zdolności przesyłowej 
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otwartej dla dostępu stron trzecich i w 
przypadku usług, które muszą być 
świadczone na rzecz stron trzecich:
a) podają do wiadomości publicznej 
stosowne informacje, w szczególności 
dane dotyczące wykorzystania i 
dostępności usług, w ramach czasowych 
kompatybilnych z uzasadnionymi 
potrzebami handlowymi użytkowników 
instalacji LNG.
b) podają do wiadomości publicznej 
odpowiednie obowiązujące warunki, wraz 
z informacjami technicznymi potrzebnymi 
użytkownikom instalacji LNG do 
uzyskania faktycznego dostępu do 
instalacji LNG.
(c) oferują niewykorzystaną 
przepustowość instalacji LNG w ramach 
czasowych kompatybilnych z 
uzasadnionymi potrzebami handlowymi 
użytkowników instalacji LNG.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące instalacje LNG (trzynaście), z wyjątkiem jednej, uregulowały dostęp stron trzecich. 
Jednak w przypadku większości nowych projektów (nowe instalacje lub projekty rozbudowy) 
zwrócono się o wyłączenie z systemu dostępu stron trzecich zgodnie z art. 22 dyrektywy 
dotyczącej gazu 2003/55/WE. Jak dotąd nie odrzucono żadnego wniosku o wyłączenie. Z tego 
względu pewne wymogi minimalne powinny mieć zastosowanie również do instalacji 
wyłączonych z tego systemu, w przypadku usług, które muszą być świadczone na rzecz stron 
trzecich zgodnie z warunkami określonymi dla danego wyłączenia.

Poprawka 203
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje 
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następujące brzmienie:
„a) zapewniają właściwe bodźce 
ekonomiczne dla efektywnego i 
maksymalnego wykorzystania zdolności 
przesyłowej, ułatwiają inwestowanie w 
nową infrastrukturę oraz ułatwiają 
transgraniczny handel gazem.”

Or. en

(Poprawka wprowadza dodatkowy tekst do istniejącego art. 5 ust. 2 lit. a), 3 rozporządzenia 
nr 1775/2005).

Uzasadnienie

Dostęp do zdolności przesyłowej, a tym samym stosowanie odpowiednich mechanizmów 
alokacji zdolności przesyłowej (CAM) oraz procedur zarządzania ograniczeniami w przesyle 
(CMP), które zapewniają skuteczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju jednolitego europejskiego rynku gazu. Art. 5 powinien zostać 
zmieniony poprzez uwzględnienie transgranicznego aspektu CAM i CMP.

Poprawka 204
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. Operatorzy systemów przesyłowych 
wdrażają i podają do publicznej 
wiadomości niedyskryminacyjne, 
przejrzyste procedury zarządzania 
ograniczeniami w przesyle, oparte na 
następujących zasadach:

„3. Operatorzy systemów przesyłowych 
wdrażają i podają do publicznej 
wiadomości niedyskryminacyjne, 
przejrzyste procedury zarządzania 
ograniczeniami w przesyle, ułatwiające 
transgraniczny handel gazem i oparte na 
następujących zasadach:

a) w przypadku ograniczeń kontraktowych
w przesyle operator systemu przesyłowego 
oferuje niewykorzystaną zdolność 
przesyłową na rynku pierwotnym z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
bez gwarancji ciągłości dostaw;

a) aby zapobiec ograniczeniom 
kontraktowym w przesyle, operator 
systemu przesyłowego oferuje 
niewykorzystaną zdolność przesyłową na 
rynku pierwotnym z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem;”

(b) użytkownikom sieci pragnącym 
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odsprzedać lub poddzierżawić 
niewykorzystaną, zakontraktowaną 
zdolność przesyłową na rynku wtórnym 
przysługuje takie prawo. Państwa 
członkowskie mogą wymagać 
zawiadomienia lub poinformowania 
operatora systemu przesyłowego przez 
użytkowników sieci.”

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do zdolności przesyłowej, a tym samym stosowanie odpowiednich mechanizmów 
alokacji zdolności przesyłowej (CAM) oraz procedur zarządzania ograniczeniami w przesyle 
(CMP), które zapewniają skuteczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju jednolitego europejskiego rynku gazu. Art. 5 powinien zostać 
zmieniony poprzez uwzględnienie transgranicznego aspektu CAM i CMP.

Poprawka 205
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku ograniczeń kontraktowych 
w przesyle operator systemu przesyłowego 
oferuje niewykorzystaną zdolność 
przesyłową na rynku pierwotnym z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
bez gwarancji ciągłości dostaw;

a) w przypadku ograniczeń kontraktowych 
w przesyle operator systemu przesyłowego 
oferuje niewykorzystaną zdolność 
przesyłową na rynku pierwotnym z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
bez gwarancji ciągłości dostaw, w 
poszanowaniu zasad niedyskryminacji i 
wolnej konkurencji;

Or. ro

Uzasadnienie

Zasady przejrzystości i niedyskryminacji zapewniają równe warunki dla wszystkich 
operatorów i chronią interesy konsumentów.
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Poprawka 206
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku ograniczeń kontraktowych 
w przesyle operator systemu przesyłowego 
oferuje niewykorzystaną zdolność 
przesyłową na rynku pierwotnym z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
bez gwarancji ciągłości dostaw;

(a) w przypadku ograniczeń kontraktowych 
w przesyle operator systemu przesyłowego 
oferuje niewykorzystaną zdolność 
przesyłową na rynku pierwotnym z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
bez gwarancji ciągłości dostaw, o ile nie 
uniemożliwia to realizacji 
długoterminowych umów o dostawę;

Or. fr

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu przepisów dotyczących zarządzania ograniczeniami w przesyle należy 
uwzględnić zobowiązania operatorów systemów przesyłowych wobec użytkowników 
końcowych oraz bezpieczeństwo dostaw (istnienie długoterminowych umów o dostawę).

Poprawka 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) W art. 5 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Kiedy zdolność przesyłowa 
zakontraktowana w ramach istniejących 
umów przesyłowych pozostanie 
niewykorzystana i nastąpi ograniczenie 
zdolności przesyłowej związane z 
nadmiernymi kontraktowymi 
ograniczeniami w przesyle, zastosowanie 
mają przepisy ust. 3, chyba że naruszałoby 
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to wymagania istniejących umów 
przesyłowych. W przypadkach, gdy 
naruszałoby to istniejące umowy 
przesyłowe, operatorzy systemu 
przesyłowego, po konsultacji z właściwymi 
władzami, zwracają się z wnioskiem do 
użytkowników sieci o wykorzystanie na 
rynku wtórnym niewykorzystanej 
zdolności przesyłowej zgodnie z ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie przepisu, który został wykreślony z rozporządzenia 1775/2005.

Poprawka 208
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"6. Operatorzy systemu przesyłowego 
regularnie oceniają popyt rynkowy na 
nowe inwestycje. W przypadku planowania 
nowych inwestycji operatorzy systemu 
przesyłowego regularnie oceniają popyt 
rynkowy.”

"6. Operatorzy systemu przesyłowego 
regularnie oceniają popyt rynkowy na 
nowe inwestycje. W przypadku planowania 
nowych inwestycji operatorzy systemu 
przesyłowego regularnie oceniają popyt 
rynkowy, uwzględniając przy tym kryteria 
bezpieczeństwa dostaw.”

Or. en

Uzasadnienie

Popyt rynkowy nie powinien być jedynym kryterium do uwzględnienia przy planowaniu 
nowych inwestycji. Bezpieczeństwo dostaw jest kluczową kwestią i nie może być 
zagwarantowane, jeżeli infrastruktura jest zaprojektowana jedynie w celu zaspokojenia 
popytu, lecz nie uwzględnia np. przypadku błędu w infrastrukturze przesyłowej.
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Poprawka 209
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – punkt d a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Dodaje się następujący ustęp 6a:
„(6a) W przypadku długookresowych 
fizycznych ograniczeń w przesyle 
operatorzy systemów przesyłowych 
rozwiązują problem tych ograniczeń 
poprzez rozszerzenie istniejących 
zdolności przesyłowych o nowe zdolności 
przesyłowe zgodnie z popytem rynkowym. 
Aby ocenić popyt rynkowy, operatorzy 
systemów przesyłowych podejmują otwarte 
procedury sezonowe.” 

Or. de

Uzasadnienie

Nowy ust. 7 w art. 5 stanowi, że obowiązek operatorów sieci przesyłowych w zakresie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi obejmuje również usuwanie długookresowych 
ograniczeń w przesyle poprzez inwestycje w nową infrastrukturę zgodnie z popytem 
rynkowym określonym w drodze otwartych procedur sezonowych (procedury te służą do 
oszacowania popytu rynkowego i w stosownych przypadkach do przyznania w sposób 
możliwie najbardziej przejrzysty i niedyskryminujący zdolności przesyłowej lub umożliwienia 
dostępu podmiotom trzecim).  Operatorzy systemów przesyłowych są odpowiedzialni za 
prowadzenie otwartych procedur sezonowych.

Poprawka 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – punkt d a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Dodaje się ustęp 6a w brzmieniu:
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„6a. W przypadku długookresowych 
fizycznych ograniczeń w przesyle 
operatorzy systemów przesyłowych stosują 
długookresowe zarządzanie 
ograniczeniami w przesyle, rozwiązując 
problem tych ograniczeń poprzez 
tworzenie nowych zdolności przesyłowych 
zgodnie z popytem rynkowym. Aby ocenić 
popyt rynkowy, operatorzy systemów 
przesyłowych podejmują otwarte 
procedury sezonowe.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką długookresowe zarządzanie ograniczeniami w przesyle prowadzone 
przez OSP obejmuje odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów związanych z 
długookresowymi ograniczeniami poprzez inwestycje w nową infrastrukturę zgodnie z 
popytem rynkowym określonym w drodze otwartych procedur sezonowych. OSP są 
odpowiedzialni za prowadzenie otwartych procedur sezonowych.

Poprawka 211
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – punkt d a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Dodaje się ustęp 6a w brzmieniu:
„6a. Aby zapobiec długookresowym 
fizycznym ograniczeniom w przesyle, 
operatorzy systemów przesyłowych stosują 
długookresowe zarządzanie 
ograniczeniami w przesyle, rozwiązując 
problem ograniczeń poprzez tworzenie 
nowych zdolności przesyłowych zgodnie z 
popytem rynkowym.”

Or. en

(Powyższa poprawka dodaje nowy ustęp w obecnym art. 5 rozporządzenia 1775/2005.)
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Uzasadnienie

W myśl nowego ust. 6a dodanego w art. 5 długookresowe zarządzanie ograniczeniami w 
przesyle prowadzone przez OSP obejmuje odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów 
związanych z długookresowymi ograniczeniami poprzez inwestycje w nową infrastrukturę 
zgodnie z popytem rynkowym określonym w drodze otwartych procedur sezonowych. OSP są 
odpowiedzialni za prowadzenie otwartych procedur sezonowych.

Poprawka 212
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – punkt d b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) Dodaje się następujący ustęp 6b:
„6b. Krajowe organy regulacyjne 
monitorują ograniczenia w przesyle w 
ramach krajowych systemów 
gazowniczych i przyłączy. 
Operatorzy systemów przesyłowych 
przedstawiają procedury zarządzania 
ograniczeniami w przesyle, w tym 
mechanizmów alokacji zdolności 
przesyłowej, do zatwierdzenia krajowym 
organom regulacyjnym. Krajowe organy 
regulacyjne mogą zwrócić się o 
wprowadzenie poprawek do tych zasad 
przed ich zatwierdzeniem.”

Or. en

(Powyższa poprawka dodaje nowy ustęp w obecnym art. 5 rozporządzenia 1775/2005.)

Uzasadnienie

Formalne zatwierdzenie procedur zarządzania ograniczeniami w przesyle przez organy 
regulacyjne powinno być jasno określone w rozporządzeniu 1775/2005, w celu zapewnienia 
skutecznego wdrożenia.
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Poprawka 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna przepustowość instalacji 
magazynowych jest udostępniana 
uczestnikom rynku z uwzględnieniem 
integralności systemu i jego 
funkcjonowania.

1. Maksymalna przepustowość instalacji 
magazynowych jest udostępniana 
uczestnikom rynku z uwzględnieniem 
integralności systemu i jego 
funkcjonowania, w oparciu o regulowany 
ex ante dostęp to wszystkich instalacji 
magazynowych gazu w UE, przy czym 
należycie uwzględnia się charakterystykę 
geologiczną miejsc instalacji 
magazynowych oraz liczne funkcje 
instalacji magazynowych, takie jak 
bezpieczeństwo dostaw i ułatwienia 
rynkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Regulowany dostęp do instalacji magazynowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla 
zapewnienia solidarności między państwami członkowskimi w odniesieniu do gazu, jak i dla 
funkcjonowania rynku; w celu zapewnienia przejrzystego i bezpiecznego stosowania 
pojemności magazynowej w UE organy regulacyjne UE określą ex ante szczegółowe zasady 
dostępu do tych instalacji magazynowych, uwzględniając należycie złożoność zagadnienia –
charakterystykę geologiczną różnych instalacji magazynowych oraz równowagę między 
bezpieczeństwem dostaw a ułatwieniami rynkowymi.

Poprawka 214
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 5 a – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te uwzględniają integralność 
danego systemu i bezpieczeństwo dostaw.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą przyjętą w wytycznych poświęconych regułom zarządzania ograniczeniami 
w przesyle, przy opracowywaniu przepisów dotyczących zarządzania ograniczeniami w 
przesyle należy uwzględnić zobowiązania operatorów systemów przesyłowych wobec 
użytkowników końcowych, a także konkretne właściwości infrastruktury.

Poprawka 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
4a. W wypadkach, gdy operator systemu 
przesyłowego uzna, że nie jest 
uprawniony, ze względu na poufny 
charakter informacji, do podania do 
wiadomości publicznej wszystkich 
wymaganych danych, powinien zwrócić 
się do właściwych władz o zezwolenie na 
ograniczenie zakresu publikacji 
w odniesieniu do danego punktu lub 
punktów.
Właściwe władze udzielają lub odmawiają 
zezwolenia po indywidualnym rozważeniu 
każdej sprawy, w szczególności 
uwzględniając potrzebę zachowania 
uzasadnionej poufności handlowej oraz 
cel utworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego gazu. Jeżeli zezwolenie 
zostanie udzielone, informacje o dostępnej 
zdolności przesyłowej są publikowane bez 
podawania danych liczbowych, których 
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ujawnienie mogłoby naruszyć zasadę 
zachowania poufności.
W przypadku gdy 2 lub więcej 
użytkowników sieci zakontraktowało 
zdolność przesyłową w tym samym 
punkcie, zezwolenie, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, nie zostanie udzielone.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie przepisu, który został wykreślony z rozporządzenia 1775/2005.

Poprawka 216
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się ust. 5; skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zasada „mniej niż 3” (patrz popr. do art. 6a ust. 2) jest niezbędna również w odniesieniu do 
sieci; oznacza to konieczność ujęcia w art. 6 odpowiedniego przepisu, a przez to konieczność 
anulowania przewidzianego przez Komisję skreślenia art. 6 ust. 5. 

Poprawka 217
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) skreśla się ust. 5; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „mniej niż 3” (zob. art. 6a ust. 2) musi mieć zastosowanie również do obszaru sieci. 
Należy wycofać skreślenie art. 6 ust. 5, gdyż miałoby ono negatywne skutki: informacje 
krytyczne z gospodarczego punktu widzenia byłyby dostępne dla innych uczestników rynku. W
regionach o liczbie użytkowników mniejszej niż 3 uczestnicy rynku mieliby możliwość 
monitorowania zakupu i sprzedaży i byliby w stanie manipulować cenami. Musi istnieć 
równowaga między przejrzystością a wymogami poufności.

Poprawka 218
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się ust. 5; skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dotąd zasada „mniej niż 3” powinna zostać utrzymana. Prawo każdego 
odbiorcy usług przesyłowych i magazynowania do poufnego traktowania danych 
(np. dotyczących zdolności przesyłowych) nie może zostać ograniczone poprzez umożliwienie 
formułowania wniosków co do jego zachowania na rynku. Operator systemów przesyłowych 
jest zobowiązany zapewnić udostępnienie danych zwierających takie właśnie informacje co 
najwyżej właściwemu organowi regulacyjnemu.
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Poprawka 219
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) ustęp 5 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
Użytkownicy systemów mogą ze względu 
na wymóg poufności zażądać od 
operatorów systemów przesyłowych (…)
niepublikowania takich danych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, 
których opublikowanie naruszałoby 
poufność informacji operacyjnych i 
handlowych użytkownika systemów. W 
takim przypadku operator systemów 
przesyłowych zwraca się do właściwego 
organu o zezwolenie na ograniczenie 
zakresu publikacji w odniesieniu do
danego punktu lub punktów. 
Właściwy organ udziela lub odmawia 
zezwolenia po indywidualnym 
rozważeniu każdej sprawy, w 
szczególności uwzględniając potrzebę 
zachowania uzasadnionej poufności 
handlowej oraz interesu publicznego 
związanego z publikacją. Jeżeli 
zezwolenie zostanie udzielone, 
informacje o dostępnej zdolności 
przesyłowej są publikowane bez 
podawania danych liczbowych, których 
ujawnienie mogłoby naruszyć zasadę 
zachowania poufności.
W przypadku gdy trzech lub więcej 
użytkowników sieci zakontraktowało 
zdolność przesyłową w tym samym 
punkcie, zezwolenie, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, nie zostanie 
udzielone.

Or. de
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Uzasadnienie

Obowiązująca dotąd zasada „mniej niż  3” powinna zostać utrzymana. Prawo każdego 
odbiorcy usług przesyłowych i magazynowania do poufnego traktowania danych (np. 
dotyczących zdolności przesyłowych) nie może zostać ograniczone poprzez umożliwienie 
formułowania wniosków co do jego zachowania na rynku. Operator systemów przesyłowych 
jest zobowiązany zapewnić udostępnienie danych zwierających takie właśnie informacje co 
najwyżej właściwemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka 220
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) ustęp 5 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
Użytkownicy systemów mogą ze względu 
na wymóg poufności zażądać od 
operatorów systemów przesyłowych 
niepublikowania takich danych, o 
których mowa w art. 6 ust. 6, których 
opublikowanie naruszałoby poufność 
informacji operacyjnych i handlowych 
użytkownika systemów. W takim 
przypadku operator systemów 
przesyłowych zwraca się do właściwego 
organu o zezwolenie na ograniczenie 
zakresu publikacji w odniesieniu do
danego punktu lub punktów. 
Właściwy organ udziela lub odmawia 
zezwolenia po indywidualnym 
rozważeniu każdej sprawy, w 
szczególności uwzględniając potrzebę 
zachowania uzasadnionej poufności 
handlowej oraz interesu publicznego 
związanego z publikacją. Jeżeli 
zezwolenie zostanie udzielone, 
informacje o dostępnej zdolności 
przesyłowej są publikowane bez 
podawania danych liczbowych, których 
ujawnienie mogłoby naruszyć zasadę 
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zachowania poufności.
W przypadku gdy trzech lub więcej 
użytkowników sieci zakontraktowało 
zdolność przesyłową w tym samym 
punkcie, zezwolenie, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, nie zostanie 
udzielone.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie zasady „mniej niż 3” w art. 5 miałoby negatywne skutki, ponieważ pozostali 
uczestnicy rynku/konkurenci zyskaliby dostęp do poufnych informacji gospodarczych. W 
regionach z mniej niż trzema użytkownikami uczestnicy rynku mieliby możliwość 
monitorowania zakupu i sprzedaży oraz byliby w stanie manipulować cenami. Ceny rynkowe 
mogłyby być manipulowane poprzez wyznaczanie terminu zakupu gazu na okres, gdy u 
uczestników rynku występuje największe zapotrzebowanie na gaz.

Poprawka 221
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do 
i z systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

„7. Użytkownicy sieci mogą zwrócić się do 
operatów systemów przesyłowych 
o poufne traktowanie takich danych, jeżeli 
uznają, że ujawnienie takich danych 
stanowi naruszenie tajemnicy operacyjnej 
i handlowej. W takich przypadkach 
operatorzy systemów przesyłowych 
zwracają się do właściwego organu 
o zezwolenie na ograniczenie zakresu 
publikacji w odniesieniu do danego 
punktu lub punktów.

Operatorzy systemów przesyłowych podają 
do wiadomości publicznej informacje 
o działaniach podjętych w celu 
zbilansowania systemu, jak również 
o poniesionych w związku z tym kosztach 

Właściwe organy wydają zezwolenie lub 
odmawiają jego wydania, rozpatrując 
indywidualnie poszczególne przypadki. 
Jeżeli zezwolenie zostanie udzielone, 
informacje o dostępnej zdolności 
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i wygenerowanych dochodach. przesyłowej są publikowane bez 
podawania danych liczbowych, których 
ujawnienie mogłoby naruszyć zasadę 
zachowania poufności. 

Zainteresowani uczestnicy rynku 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych dane określone 
w niniejszym artykule.”

W przypadku, gdy trzech lub więcej 
użytkowników sieci zakontraktowało 
zdolność przesyłową w tym samym 
punkcie, zezwolenie, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, nie zostanie 
udzielone.

Or. en

Poprawka 222
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do i z 
systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

(7) Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej istotne
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do i z 
systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego, i ile nie narusza to 
uzasadnionej poufności handlowej.

Operatorzy systemów przesyłowych podają 
do wiadomości publicznej informacje o 
działaniach podjętych w celu 
zbilansowania systemu, jak również o 
poniesionych w związku z tym kosztach i 
wygenerowanych dochodach.

Operatorzy systemów przesyłowych podają 
do wiadomości właściwego organu 
regulacyjnego informacje o działaniach 
podjętych w celu zbilansowania systemu, 
jak również o poniesionych w związku z 
tym kosztach i wygenerowanych 
dochodach.

Zainteresowani uczestnicy rynku 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych dane określone w niniejszym 

Zainteresowani uczestnicy rynku 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych dane określone w niniejszym 
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artykule. artykule.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dotąd zasada „mniej niż 3” powinna zostać utrzymana. Prawo każdego 
odbiorcy usług przesyłowych i magazynowania do poufnego traktowania danych (np. 
dotyczących zdolności przesyłowych) nie może zostać ograniczone poprzez umożliwienie 
formułowania wniosków co do jego zachowania na rynku. Operator systemów przesyłowych 
jest zobowiązany zapewnić udostępnienie danych zwierających takie właśnie informacje co 
najwyżej właściwemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka 223
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do 
i z systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do 
i z systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje o działaniach podjętych w celu 
zbilansowania systemu, jak również 
o poniesionych w związku z tym kosztach 
i wygenerowanych dochodach.

Operatorzy systemów przesyłowych 
udostępniają krajowemu organowi 
regulacyjnemu informacje o działaniach 
podjętych w celu zbilansowania systemu, 
jak również o poniesionych w związku 
z tym kosztach i wygenerowanych 
dochodach.

Zainteresowani uczestnicy rynku 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych dane określone w niniejszym 
artykule.”

Zainteresowani uczestnicy rynku 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych dane określone w niniejszym 
artykule.”
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Or. en

Uzasadnienie

Informacje te są krytyczne z handlowego punktu widzenie i mogłyby niekorzystnie wpływać na 
pozycję rynkową operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka 224
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz
zrealizowanych przepływach do 
i z systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-ante dotyczące podaży 
i popytu, oparte na zrealizowanych 
przepływach do i z systemu. Poziom 
szczegółowości informacji podawanych do 
wiadomości publicznej odzwierciedla 
informacje, którymi dysponuje operator 
systemu przesyłowego.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje ex post są użyteczne dla zrozumienia rynku i zmian cen, w związku z czym powinny 
być publikowane. Jednak OPS nie powinni udostępniać informacji ex ante, tzn. prognoz, 
dotyczących podaży lub popytu na gaz wśród dużych konsumentów. To ujawniałoby np. 
sytuację handlową dużych konsumentów bezpośrednio podłączonych do sieci przesyłowej 
gazu.
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Poprawka 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do 
i z systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

„7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości w trybie ex ante, 
codziennie i w czasie rzeczywistym, 
w przypadku zmian, informacje liczbowe 
odnoszące się do każdego odpowiedniego 
punktu wejścia i wyjścia, dotyczące:

(a) maksymalnej technicznie dostępnej 
zdolności przesyłowej,
(b) handlowo dostępnej i zarezerwowanej 
(lub zakontraktowanej) zdolności 
przesyłowej,
(c) programów utrzymania i planowanych 
wyłączeń.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych udostępniają informacje 
liczbowe dotyczących każdego 
odpowiedniego punktu wejścia i wyjścia:
(a) dzienny przepływ gazu, w tym przerwy 
w tym przepływie, w trybie ex psot, nie 
później niż dzień po zakończeniu 
odpowiedniego dnia przesyłu gazu,
(b) historia dziennego przepływu gazu, 
w tym przerwy tym przepływie, z ostatnich 
[dziesięciu lat], z zachowaniem ciągłości,
(c) przekazywanie każdemu 
odpowiedniemu wysyłającemu dziennych 
informacji o alokacji, w trybie ex post, nie 
później niż dzień po zakończeniu 
odpowiedniego dnia przesyłu gazu.
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Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych udostępniają informacje 
liczbowe dotyczące każdego punktu 
przyłączeniowego: 
(a) dzienny zbiorczy przepływ gazu do 
końcowych użytkowników, w trybie ex 
post, nie później niż jeden dzień po 
zakończeniu danego przesyłu gazu,
(b) dzienna historia dziennego zbiorczego 
przepływu gazu do użytkowników 
końcowych z ubiegłych [dziesięciu lat], z 
zachowaniem ciągłości.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości liczbowe informacje 
dotyczące zbiorczych prognoz popytu 
dotyczących każdej odpowiedniej strefy 
bilansowania, w trybie ex ante, nie później 
niż z rozpoczęciem poprzedniego 
odpowiedniego dnia przesyłu gazu.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości, w czasie rzeczywistym, opłat 
za niezbilansowanie za każdy odpowiedni 
okres bilansowania.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych przedstawiają wszystkim 
odpowiednim wysyłającym, w każdym 
okresie bilansowania, wstępne dane 
dotyczące niezbilansowania i kosztów, co 
najmniej miesiąc po zakończeniu okresu 
bilansowania, natomiast ostateczne dane 
przedstawiane są w ciągu trzech miesięcy, 
jednak nie później niż jeden rok po 
zakończeniu okresu bilansowania.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości, w trybie ex post, nie później 
niż jeden dzień po zakończeniu 
odpowiedniego dnia przesyłu gazu, 
dzienne zbiorcze informacje dotyczące 
magazynowych pojemności gazociągów (w 
tym informacje historyczne z ostatnich 
[10] lat).
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Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości, w trybie ex ante, prognozy 
dotyczące magazynowych pojemności 
gazociągów na koniec każdego danego 
dnia przesyłu gazu.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości metodę obliczeniową 
stosowaną w odniesieniu do wielkości 
niezbilansowania oraz do opłat za 
niezbilansowanie. W przypadku 
jakichkolwiek zmian w zakresie 
odpowiednich danych wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych szybko podają 
aktualne informacje. 
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości informacje związane 
z podstawą ogłaszania kryzysu dostaw, 
w tym z odnośnymi procedurami. 
W przypadku jakichkolwiek zmian 
w zakresie odpowiednich danych wszyscy 
operatorzy systemów przesyłowych szybko 
podają aktualne informacje.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości pełną specyfikację 
parametrów jakości gazu mającą 
zastosowanie do systemu oraz procedury 
i zasady (w tym wszelkie związane koszty) 
dotyczące traktowania wszelkiego gazu, 
który nie odpowiada określonym 
parametrom. W przypadku jakichkolwiek 
zmian w zakresie odpowiednich danych 
wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych szybko podają aktualne 
informacje.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości informacje dotyczące 
dziennych aktualnych mierzonych 
wartości kluczowych parametrów jakości 
gazu, w trybie ex post, nie później niż trzy 
dni po zakończeni odpowiedniego dnia 
przesyłu gazu.
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Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych podają do publicznej 
wiadomości wszelkie umowy dotyczące 
bilansowania operacyjnego lub umowy 
dotyczące połączeń (lub inne równoważne 
umowy), regulujące kwestie związane 
z alokacją przepływu gazu (w tym 
stosowane metody) i odnośnymi 
informacjami. W przypadku 
jakichkolwiek zmian w zakresie 
odpowiednich danych wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych szybko podają 
aktualne informacje.
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych zapewniają bezpieczne 
rezerwowanie przepustowości w sieci 
elektronicznej oraz system zgłaszania 
zapotrzebowania dla użytkowników sieci 
przesyłowej.
Wymogi określone w niniejszym ustępie są 
spełniane bez żadnych dodatkowych 
kosztów, za pośrednictwem Internetu, w 
sposób przyjazny użytkownikom i 
przejrzysty, przy zapewnieniu dostępu dla 
wszystkich użytkowników sieci przesyłowej 
(w tym również dla potencjalnych 
użytkowników sieci przesyłowej).

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi przejrzystości określone w proponowanej poprawce są minimalnymi wymogami, 
których spełnienie stanowi niezbędne wsparcie dla rozwoju skutecznego i wydajnego rynku 
gazu UE, w związku z czym na OSP należy nałożyć zobowiązania prawne w celu zapewnienia 
dostępności odpowiednich informacji dla uczestników rynku. Obecne wymogi dotyczące 
przejrzystości nie są wystarczająco normatywne i nie obejmują wszystkich informacji 
potrzebnych uczestnikom rynku.
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Poprawka 226
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy operator instalacji LNG oraz
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika.

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika, o ile co najmniej trzech 
użytkowników zakontraktowało 
przepustowość.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „mniej niż 3” musi mieć zastosowanie w celu ochrony uczestników rynku, którzy 
mieliby możliwość monitorowania zakupu i sprzedaży oraz byliby w stanie manipulować 
cenami. W każdym przypadku, gdy w grę wchodzi 3 lub więcej użytkowników informacje 
muszą być podawane do publicznej wiadomości.

Poprawka 227
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
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liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika.

liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika, dopóki co najmniej trzech 
użytkowników dysponuje 
zakontraktowaną zdolnością przesyłową.

Or. de

Uzasadnienie

Co do zasady informacje te powinny być publikowane tylko w przypadku spełnienia zasady 
„mniej niż 3”. Por. uzasadnienie do art. 6 ust. 7 (nowy).

Poprawka 228
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika.

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika, dopóki co najmniej trzech 
użytkowników dysponuje 
zakontraktowaną zdolnością przesyłową.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dotąd zasada „mniej niż 3” powinna zostać utrzymana. Ponieważ prawo 
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każdego odbiorcy usług przesyłowych i magazynowania do poufnego traktowania danych (np. 
zdolności przesyłowe) nie może zostać ograniczone poprzez umożliwienie formułowania 
wniosków co do jego zachowania na rynku. Operator systemów przesyłowych jest 
zobowiązany zapewnić udostępnienie danych zwierających takie właśnie informacje co 
najwyżej właściwemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika.

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
liczbowe o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Informacje te powinny być podawane 
regularnie i z zachowaniem ciągłości, w 
formie znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika, dopóki co najmniej trzech 
użytkowników dysponuje 
zakontraktowaną zdolnością przesyłową.

Or. de

Uzasadnienie

Publikowanie tego rodzaju informacji powinno być dozwolone tylko, dopóki co najmniej 
trzech użytkowników korzysta ze zdolności przesyłowych. W innym przypadku możliwość 
formułowania wniosków mogłaby zagrażać poufności handlowej.

Poprawka 230
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

4. Dopóki co najmniej trzech 
użytkowników dysponuje
zakontraktowaną zdolnością przesyłową, 
wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dotąd zasada „mniej niż 3” powinna zostać utrzymana. Ponieważ prawo 
każdego odbiorcy usług przesyłowych i magazynowania do poufnego traktowania danych 
(np.dotyczących  zdolności przesyłowych) nie może zostać ograniczone poprzez umożliwienie 
formułowania wniosków co do jego zachowania na rynku. Operator systemów przesyłowych 
jest zobowiązany zapewnić udostępnienie danych zwierających takie właśnie informacje co 
najwyżej właściwemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka 231
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

4. Dopóki co najmniej trzech 
użytkowników dysponuje
zakontraktowaną zdolnością przesyłową, 
wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

Or. de

Uzasadnienie

Co do zasady informacje te powinny być publikowane tylko w przypadku spełnienia zasady 
„mniej niż 3”. Por. uzasadnienie do art. 6 ust. 7 (nowy).

Poprawka 232
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 

4. O ile co najmniej trzech użytkowników 
zakontraktowało przepustowość, wszyscy
operatorzy instalacji LNG i instalacji 
magazynowych podają do wiadomości 
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instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

publicznej informacje o ilości gazu w 
każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „mniej niż 3” musi mieć zastosowanie w celu ochrony uczestników rynku, którzy mają 
możliwość monitorowania zakupu i sprzedaży, a w związku z tym są w stanie manipulować 
cenami. W każdym przypadku, gdy w grę wchodzi 3 lub więcej użytkowników informacje 
muszą być podawane do publicznej wiadomości.

Poprawka 233
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
grupie instalacji magazynowych w tej 
samej strefie równowagi lub w instalacji 
LNG, ilościach gazu wprowadzonych i 
odebranych, jak również o dostępnej 
pojemności instalacji magazynowych i 
dostępnej przepustowości instalacji LNG, 
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trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

w tym w odniesieniu do instalacji 
wyłączonych z dostępu stron trzecich.
 Informacje te są również przekazywane 
operatorom systemów przesyłowych, 
którzy podają je do wiadomości publicznej 
w ujęciu zbiorczym dla systemu lub 
podsystemu określonych poprzez 
odpowiednie punkty. Informacje powinny 
być aktualizowane co najmniej raz 
dziennie.

Or. fr

Uzasadnienie

Operatorzy systemów magazynowych mogą sprzedawać swoje zdolności magazynowe 
oferując poszczególne magazyny lub grupy instalacji magazynowych. W przypadku sprzedaży 
grup instalacji magazynowych publikacja danych dotyczących poszczególnych instalacji 
magazynowych nie ma znaczenia dla użytkowników magazynów. Zasada ta została włączona 
do wytycznych w sprawie zasad dostępu stron trzecich do magazynów gazu (GGPSSO): 
podawanie do wiadomości publicznej informacji o ilości gazu w każdej instalacji 
magazynowej lub grupie instalacji magazynowych. Ponadto gdyby publikowanie informacji o 
ilości gazu było dozwolone tylko w odniesieniu do poszczególnych instalacji magazynowych, 
mogłoby to zachęcać do krótkoterminowych praktyk handlowych (transakcje arbitrażowe, 
spekulacja). 

Poprawka 234
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG 
i instalacji magazynowych podają do 
wiadomości publicznej informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji magazynowej lub 
instalacji LNG, ilościach gazu 
wprowadzonych i odebranych, jak również 
o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 

4. Wszyscy operatorzy instalacji LNG 
i instalacji magazynowych przekazują 
operatorowi systemu przesyłowego
informacje o ilości gazu w każdej instalacji 
magazynowej lub instalacji LNG, ilościach 
gazu wprowadzonych i odebranych, jak 
również o dostępnej pojemności instalacji 
magazynowych i dostępnej przepustowości 
instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji wyłączonych z dostępu stron 
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trzecich. Informacje te są również 
przekazywane operatorom systemów 
przesyłowych, którzy podają je do 
wiadomości publicznej w ujęciu zbiorczym 
dla systemu lub podsystemu określonych 
poprzez odpowiednie punkty. Informacje 
powinny być aktualizowane co najmniej 
raz dziennie.

trzecich. Operatorzy systemów 
przesyłowych podają je do wiadomości 
publicznej w ujęciu zbiorczym dla systemu 
lub podsystemu określonych poprzez 
odpowiednie punkty. Informacje powinny 
być aktualizowane co najmniej raz 
dziennie.

Or. en

Uzasadnienie

Do publicznej wiadomości należy podawać jedynie informacje zbiorcze (które są potrzebne 
uczestnikom rynku), a zatem niespójne jest wymaganie, aby operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych podawali do publicznej wiadomości informacje dotyczące 
poszczególnych instalacji.

Poprawka 235
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu zapewnienia stosowania 
przejrzystych, obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych taryf oraz w celu 
ułatwienia skutecznego wykorzystania 
infrastruktury operatorzy instalacji LNG i 
instalacji magazynowych lub odpowiednie 
krajowe organy regulacyjne publikują 
racjonalnie i odpowiednio szczegółowe 
informacje na temat ustalania, 
metodologii obliczania i struktury taryf w 
odniesieniu do infrastruktury w ramach 
określonego prawnie dostępu dla stron 
trzecich. Operatorzy systemów 
przesyłowych przedstawiają procedury 
zarządzania ograniczeniami w przesyle, w 
tym mechanizmy alokacji zdolności 
przesyłowej, do zatwierdzenia organom 
regulacyjnym. Organy regulacyjne mogą 
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zwrócić się o wprowadzenie poprawek do 
tych zasad przed ich zatwierdzeniem.”

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące przejrzystości powinny nie tylko mieć zastosowanie do infrastruktury 
przesyłowej, lecz również do instalacji magazynowych gazu i instalacji LNG, zważywszy, że ta 
infrastruktura podlega również regulowanemu dostępowi (z wyjątkiem infrastruktury 
wyłączonej oraz infrastruktury objętej negocjowanym dostępem stron trzecich zgodnie z art. 
19 dyrektywy 55/2003), zaś informacje taryfowe muszą być również przejrzyste dla wszystkich 
podmiotów.

Poprawka 236
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Użytkownicy systemów LNG i 
systemów magazynowych mogą ze 
względu na wymóg poufności zażądać 
niepublikowania takich danych zgodnie z 
ust. 4, których opublikowanie naruszałoby 
poufność informacji operacyjnych i 
handlowych użytkowników systemów 
LNG i systemów magazynowych. W takim 
przypadku operator systemów 
przesyłowych zwraca się do właściwego 
organu o zezwolenie na ograniczenie 
zakresu publikacji w odniesieniu do 
danego punktu lub punktów. 
Właściwy organ udziela lub odmawia 
zezwolenia po indywidualnym rozważeniu 
każdej sprawy, w szczególności 
uwzględniając potrzebę zachowania 
uzasadnionej poufności handlowej oraz 
interesu publicznego związanego z 
publikacją. Jeżeli zezwolenie zostanie 
udzielone, informacje o dostępnej 
zdolności przesyłowej są publikowane bez 
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podawania danych liczbowych, których 
ujawnienie mogłoby naruszyć zasadę 
zachowania poufności.
W każdym przypadku użytkownicy 
systemów LNG i systemów magazynowych 
publikują informacje, jeżeli w oparciu o 
ustalenia umowne lub podobne ustalenia 
co najmniej trzech użytkowników 
systemów LNG i systemów magazynowych 
zarezerwowało zdolności przesyłowe. 

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dotąd zasada „mniej niż 3” powinna zostać utrzymana. Ponieważ prawo 
każdego odbiorcy usług przesyłowych i magazynowania do poufnego traktowania danych (np. 
dotyczących zdolności przesyłowych) nie może zostać ograniczone poprzez umożliwienie 
formułowania wniosków co do jego zachowania na rynku. Operator systemów przesyłowych 
jest zobowiązany zapewnić udostępnienie danych zwierających takie właśnie informacje co 
najwyżej właściwemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka 237
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Użytkownicy systemów LNG i 
systemów magazynowych mogą ze 
względu na wymóg poufności zażądać 
niepublikowania zgodnie z ust. 4 takich 
danych, których opublikowanie 
naruszałoby poufność informacji 
operacyjnych i handlowych użytkowników 
systemów LNG i systemów 
magazynowych. W takim przypadku 
operator systemów LNG i systemów 
magazynowych zwraca się do właściwego 
organu o zezwolenie na ograniczenie 
zakresu publikacji w odniesieniu do 
danego punktu lub punktów. Właściwy 
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organ udziela lub odmawia zezwolenia po 
indywidualnym rozważeniu każdej 
sprawy, w szczególności uwzględniając 
potrzebę zachowania uzasadnionej 
poufności handlowej oraz interesu 
publicznego związanego z publikacją.
W każdym przypadku użytkownicy 
systemów LNG i systemów magazynowych 
publikują informacje zawsze wtedy, gdy w 
oparciu o ustalenia umowne lub podobne 
ustalenia co najmniej trzem 
użytkownikom systemów LNG i systemów 
magazynowych przyznano zdolności 
przesyłowe, z wyjątkiem zdolności 
przesyłowych wykorzystywanych do 
produkcji oraz zdolności przesyłowych 
zarezerwowanych wyłącznie dla 
operatorów systemów przesyłowych w celu 
wypełniania przez nich ich funkcji. W 
każdym przypadku należy zgodnie z art. 19 
ust. 3 dyrektywy 2003/55WE publikować 
najważniejsze warunki umów. W razie 
nieopublikowania informacje należy 
udostępnić na żądanie stosownym 
krajowym organom regulacyjnym.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 6 ust. 7. Porównywalna sytuacja wystąpiłaby także w przypadku 
systemów LNG i systemów magazynowych, gdyby do rozporządzenia nie włączono zasady 
„3–przesyłających” z „Wytycznych w sprawie zasad dostępu stron trzecich do magazynów 
gazu” (GGPSSO). 

Poprawka 238
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W wypadkach, gdy operator instalacji 
LNG lub instalacji magazynowych uzna, 
że nie jest uprawniony, ze względu na 
poufny charakter informacji, do podania
do wiadomości publicznej wszystkich 
wymaganych danych, powinien zwrócić 
się do właściwych władz o zezwolenie na 
ograniczenie zakresu publikacji w 
odniesieniu do danego punktu lub 
punktów.
Właściwe władze udzielają lub odmawiają 
zezwolenia po indywidualnym rozważeniu 
każdej sprawy, w szczególności 
uwzględniając potrzebę zachowania 
uzasadnionej poufności handlowej oraz 
cel utworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego gazu. Jeżeli zezwolenie 
zostanie udzielone, informacje o dostępnej 
pojemności magazynowej i/lub 
przepustowości instalacji LNG są 
publikowane bez podawania danych 
liczbowych, których ujawnienie mogłoby 
naruszyć zasadę zachowania poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przewiduje procedury dotyczącej tajemnicy handlowej w związku z 
działaniami związanymi z instalacjami LNG i pojemnością magazynową.  Należy osiągnąć 
właściwą równowagę między interesami rynku a interesami z zakresu poufności handlowej.

Poprawka 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W wypadkach, gdy operator instalacji 
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LNG i/lub instalacji magazynowych uzna, 
że nie jest uprawniony, ze względu na 
poufny charakter informacji, do podania 
do wiadomości publicznej wszystkich 
wymaganych danych, powinien zwrócić 
się do właściwych władz o zezwolenie na 
ograniczenie zakresu publikacji w 
odniesieniu do danego punktu lub 
punktów.
Właściwe władze udzielają lub odmawiają 
zezwolenia po indywidualnym rozważeniu 
każdej sprawy, w szczególności 
uwzględniając potrzebę zachowania 
uzasadnionej poufności handlowej oraz 
cel utworzenia konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku gazu. Jeżeli 
zezwolenie zostanie udzielone, informacje 
o dostępnej pojemności magazynowej 
i/lub przepustowości instalacji LNG są 
publikowane bez podawania danych 
liczbowych, których ujawnienie mogłoby 
naruszyć zasadę zachowania poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Rynek płynnego gazu UE może powstać jedynie, gdy informacje o przesyle, o przepustowości 
instalacji LNG oraz o pojemności magazynowej będą dostępne dla wszystkich uczestników 
rynku w czasie rzeczywistym. Ma to miejsce w przypadku rynku USA i przynosi dobre skutki 
na tym rynku. Twierdzenie, że informacje te są „krytyczne z handlowego punktu widzenia” 
jest często w nieuzasadniony sposób wykorzystywane przez uczestników rynku w celu 
zamknięcia rynku dla potencjalnych konkurentów. 

Poprawka 240
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W wypadkach, gdy operator instalacji 
LNG lub instalacji magazynowych uzna, 
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że nie jest uprawniony, ze względu na 
poufny charakter informacji, do podania 
do wiadomości publicznej wszystkich 
wymaganych danych, powinien zwrócić 
się do właściwych władz o zezwolenie na 
ograniczenie zakresu publikacji 
w odniesieniu do danego punktu lub 
punktów.
Właściwe władze udzielają lub odmawiają 
zezwolenia po indywidualnym rozważeniu 
każdej sprawy, w szczególności 
uwzględniając potrzebę zachowania 
uzasadnionej poufności handlowej oraz 
cel utworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego gazu. Jeżeli zezwolenie 
zostanie udzielone, informacje o dostępnej 
pojemności magazynowej i/lub 
przepustowości instalacji LNG są 
publikowane bez podawania danych 
liczbowych, których ujawnienie mogłoby
naruszyć zasadę zachowania poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przewiduje procedury dotyczącej tajemnicy handlowej w odniesieniu do 
działań związanych z instalacjami LNG i pojemnością magazynową.  Należy osiągnąć 
właściwą równowagę między interesem rynku a interesem poufności handlowej.

Poprawka 241
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b skreślony
Wymogi w zakresie przechowywania 

danych dotyczące operatorów systemów 
przesyłowych

„Operatorzy systemów przesyłowych, 
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operatorzy instalacji magazynowych 
i operatorzy instalacji LNG przechowują 
przez pięć lat do dyspozycji krajowego 
urzędu regulacji, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji wszystkie dane, 
o których mowa w art. 6 i 6a oraz w części 
3 załącznika.”

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe procedury przechowywania danych nie przynoszą dodatkowych korzyści 
uczestnikom rynku. Procedury te prowadzą jedynie do zwiększenia biurokracji i do 
dodatkowych kosztów dla wszystkich uczestników rynku. Publikacja danych zbiorczych jest 
niedopuszczalna. Organy regulacyjne nie powinny upubliczniać informacji zachowywanych w 
ramach obowiązku przechowywania danych, gdyż w większości przypadków są to informacje 
o charakterze poufnym i krytycznym.

Poprawka 242
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b skreślony
Wymogi w zakresie przechowywania 

danych dotyczące operatorów systemów 
przesyłowych

Operatorzy systemów przesyłowych, 
operatorzy instalacji magazynowych i 
operatorzy instalacji LNG przechowują 
przez pięć lat do dyspozycji krajowego 
urzędu regulacji, krajowego organu ds. 
konkurencji i Komisji wszystkie dane, o 
których mowa w art. 6 i 6a oraz w części 3 
załącznika.

Or. xm
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Justification

Szczegółowe i długoterminowe procedury przechowywania danych nie przynoszą 
dodatkowych korzyści uczestnikom rynku – przeciwnie prowadzą do zbędnej biurokracji przy 
przygotowaniu sprawozdań i dodatkowych kosztów dla wszystkich uczestników rynku.  
Jeszcze większe zaniepokojenie wzbudza fakt publikowania danych zbiorczych. Nie do 
zaakceptowania jest fakt, że organy regulacyjne mogą upubliczniać informacje uzyskane od 
uczestników rynku w ramach obowiązku przechowywania danych, gdyż w większości 
przypadków są to informacje poufne i krytyczne.

Poprawka 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów przesyłowych, 
operatorzy instalacji magazynowych i 
operatorzy instalacji LNG przechowują 
przez pięć lat do dyspozycji krajowego 
urzędu regulacji, krajowego organu ds. 
konkurencji i Komisji wszystkie dane, o 
których mowa w art. 6 i 6a oraz w części 3 
załącznika.

Operatorzy systemów przesyłowych, 
operatorzy instalacji magazynowych i 
operatorzy instalacji LNG przechowują 
przez trzech lat do dyspozycji krajowego 
urzędu regulacji, krajowego organu ds. 
konkurencji i Komisji wszystkie dane, o 
których mowa w art. 6 i 6a oraz w części 3 
załącznika.

Or. de

Uzasadnienie

Okres trzech lat wydaje się być wystarczający dla realizacji celu lepszej kontroli.

Poprawka 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 6c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 6b a
Ograniczenie publikowania informacji
W wypadkach gdy operator systemu 
przesyłowego uzna, że nie jest 
uprawniony, ze względu na poufny 
charakter informacji, do podania do 
wiadomości publicznej wszystkich 
wymaganych danych, powinien zwrócić 
się do właściwych władz o zezwolenie na 
ograniczenie zakresu publikacji w 
odniesieniu do danego punktu lub 
punktów.
Właściwe władze udzielają lub odmawiają 
zezwolenia po indywidualnym rozważeniu 
każdej sprawy, w szczególności 
uwzględniając potrzebę zachowania 
uzasadnionej poufności handlowej oraz 
cel utworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego gazu.
W przypadku gdy trzech lub więcej 
użytkowników sieci zakontraktowało 
zdolność przesyłową w tym samym 
punkcie, zezwolenie, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, nie zostanie udzielone.

Or. de

Uzasadnienie

W indywidualnych przypadkach upublicznienie może naruszać krajowe przepisy o ochronie 
danych osobowych lub udaremniać cel utworzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. Z 
tego powodu należałoby wyrazić zgodę na rozważanie indywidualnych przypadków w 
wyjątkowych sytuacjach.
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Poprawka 245
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ustęp 2 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

skreślony

„(2) Aby umożliwić użytkownikom sieci 
podejmowanie środków zaradczych w 
odpowiednim czasie, operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują on-line 
wystarczające, terminowe i wiarygodne 
informacje na temat statusu bilansowania 
użytkownika sieci.
Przekazywane informacje powinny 
odzwierciedlać poziom informacji, jakim 
dysponuje operator systemu przesyłowego 
oraz okres rozliczeniowy, za który 
naliczane są opłaty za niezbilansowanie.
Za przekazywanie takich informacji nie 
pobiera się opłat.”

Or. de

Poprawka 246
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Aby umożliwić użytkownikom sieci 
podejmowanie środków zaradczych 
w odpowiednim czasie, operatorzy 
systemów przesyłowych przekazują on-line 
wystarczające, terminowe i wiarygodne 
informacje na temat statusu bilansowania 

„2. Aby umożliwić użytkownikom sieci 
podejmowanie środków zaradczych 
w odpowiednim czasie, operatorzy 
systemów przesyłowych przekazują 
użytkownikom sieci on-line wystarczające, 
terminowe i wiarygodne informacje na 
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użytkownika sieci. temat ich indywidualnego statusu 
bilansowania, z zastrzeżeniem poufności 
indywidualnych kont użytkowników.

Przekazywane informacje powinny 
odzwierciedlać poziom informacji, jakim 
dysponuje operator systemu przesyłowego 
oraz okres rozliczeniowy, za który 
naliczane są opłaty za niezbilansowanie.

Przekazywane informacje powinny 
odzwierciedlać informacje, jakimi 
dysponuje operator systemu przesyłowego 
oraz okres rozliczeniowy, za który 
naliczane są opłaty za niezbilansowanie. "

Za przekazywanie takich informacji nie 
pobiera się opłat.”

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć równowaga między przejrzystością a wymogami poufności.

Poprawka 247
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby umożliwić użytkownikom sieci 
podejmowanie środków zaradczych w 
odpowiednim czasie, operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują on-line 
wystarczające, terminowe i wiarygodne 
informacje na temat statusu bilansowania 
użytkownika sieci. Przekazywane 
informacje powinny odzwierciedlać 
poziom informacji, jakim dysponuje 
operator systemu przesyłowego oraz okres 
rozliczeniowy, za który naliczane są opłaty 
za niezbilansowanie.

2. Aby umożliwić użytkownikom sieci 
podejmowanie środków zaradczych w 
odpowiednim czasie, operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują on-line 
wystarczające, terminowe i wiarygodne 
informacje na temat statusu bilansowania 
użytkownika sieci. Przekazywane 
informacje powinny odzwierciedlać 
poziom informacji, jakim dysponuje 
operator systemu przesyłowego oraz okres 
rozliczeniowy, za który naliczane są opłaty 
za niezbilansowanie.

Za przekazywanie takich informacji nie 
pobiera się opłat.

Or. de
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Poprawka 248
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 7 – ustępy 4 do 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) skreśla się ust. 4, 5 i 6; skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ustępy 4, 5, 6 obowiązującego rozporządzenia w sprawie gazu powinny zostać zachowane.

Poprawka 249
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 7 – ustępy 4 do 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) skreśla się ust. 4, 5 i 6; skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ustępy 4, 5 i 6 rozporządzenia 1775/2005 zawierają przepisy o środkach zachęcających 
użytkowników sieci do bilansowania ilości gazu przez nich wprowadzanego do sieci i 
odbieranego z sieci. Jest to konieczne w celu zagwarantowania stabilności sieci. Poza tym 
koszty powstające w wyniku niezbilansowania ilości gazu w sieci musiałyby zostać 
rozdzielone na wszystkich użytkowników sieci. Spowodowałoby to w efekcie wzrost cen 
detalicznych. Adekwatność opłat za bilansowanie jest ustalana przez krajowy organ 
regulacyjny.
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Poprawka 250
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator systemu przesyłowego, 
instalacji magazynowych oraz instalacji 
LNG podejmuje odpowiednie kroki mające 
na celu umożliwienie i ułatwienie wolnego 
handlu prawami do zdolności przesyłowej, 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych.
Każdy taki operator opracowuje 
zharmonizowane umowy przesyłowe oraz 
korzystania z instalacji LNG i instalacji 
magazynowych oraz procedury 
obowiązujące na rynku pierwotnym w celu 
ułatwienia handlu prawami do zdolności 
przesyłowej, przepustowości i pojemności 
na rynku wtórnym oraz uznaje 
przeniesienia pierwotnych praw do 
korzystania ze zdolności przesyłowej, 
przepustowości i pojemności w przypadku, 
gdy zostanie o tym powiadomiony przez 
użytkowników sieci.

Każdy operator systemu przesyłowego, 
instalacji magazynowych oraz instalacji 
LNG podejmuje odpowiednie kroki mające 
na celu umożliwienie i ułatwienie wolnego 
handlu prawami do zdolności przesyłowej, 
przepustowości instalacji LNG i 
pojemności instalacji magazynowych. 
Handel musi odbywać się z 
poszanowaniem zasad przejrzystości i 
niedyskryminacji. Każdy taki operator 
opracowuje zharmonizowane umowy 
przesyłowe oraz korzystania z instalacji 
LNG i instalacji magazynowych oraz 
procedury obowiązujące na rynku 
pierwotnym w celu ułatwienia handlu 
prawami do zdolności przesyłowej, 
przepustowości i pojemności na rynku 
wtórnym oraz uznaje przeniesienia 
pierwotnych praw do korzystania ze 
zdolności przesyłowej, przepustowości i 
pojemności w przypadku, gdy zostanie o 
tym powiadomiony przez użytkowników 
sieci. 

Or. ro

Uzasadnienie

Zasady przejrzystości i niedyskryminacji zapewniają równe warunki dla wszystkich 
operatorów i chronią interesy konsumentów.
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Poprawka 251
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Rynki detaliczne

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych o 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają określenie 
funkcji i zakresu odpowiedzialności 
operatorów systemów przesyłowych, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
dostawców i odbiorców oraz, w razie 
konieczności, innych uczestników rynku w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów zużycia.

skreślony

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

Or. de

Uzasadnienie

Rynki detaliczne nie mają nic wspólnego z sieciami. Podlegają one regułom konkurencji w 
sektorze gazu ziemnego, a przez to prawu konkurencji. Rynek detaliczny jest nadzorowany 
przez organy ochrony konkurencji.
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Poprawka 252
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych
o skali regionalnej i wspólnotowej, 
państwa członkowskie zapewniają 
określenie funkcji i zakresu 
odpowiedzialności operatorów systemów 
przesyłowych, operatorów systemów 
dystrybucyjnych, dostawców i odbiorców 
oraz, w razie konieczności, innych 
uczestników rynku w odniesieniu do 
uzgodnień umownych, zobowiązań 
względem odbiorców, zasad dotyczących 
wymiany danych i rozliczeń, własności 
danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów zużycia.

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych rynków 
o skali regionalnej i wspólnotowej, 
państwa członkowskie zapewniają 
określenie funkcji i zakresu 
odpowiedzialności operatorów systemów 
przesyłowych, operatorów systemów 
dystrybucyjnych, dostawców i odbiorców 
oraz, w razie konieczności, innych 
uczestników rynku w odniesieniu do 
uzgodnień umownych, zobowiązań 
względem odbiorców, zasad dotyczących 
wymiany danych i rozliczeń, własności 
danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów zużycia.

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

Zasady te są podawane do wiadomości 
publicznej i podlegają przeglądowi 
przeprowadzanemu przez urzędy regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie celu, jakim są zharmonizowane transgraniczne rynki detaliczne, nie jest 
konieczne dla rozwoju dobrze funkcjonujących regionalnych i wspólnotowych rynków 
hurtowych, który powinien pozostać priorytetem. Skutki takiego celu regulacyjnego powinny 
zostać w pełni ocenione, a koszty i korzyści starannie przeanalizowane, gdyż prawdopodobnie 
wystąpiłyby znaczne koszty uboczne, przeważające nad korzyściami.
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Poprawka 253
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych o 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają określenie 
funkcji i zakresu odpowiedzialności 
operatorów systemów przesyłowych, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
dostawców i odbiorców oraz, w razie 
konieczności, innych uczestników rynku
w odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów zużycia.

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych o 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają określenie 
funkcji i zakresu odpowiedzialności 
operatorów systemów przesyłowych i
operatorów systemów dystrybucyjnych w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów zużycia.

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest ustanowienie reguł dotyczących dostępu do sieci przesyłowych. 
Przyjęcie środków regulujących zobowiązania sprzedawców/dostawców gazu wobec ich 
odbiorców nie jest zatem przedmiotem rozporządzenia.
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Poprawka 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 8a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Za rynki detaliczne oraz warunki ramowe, m.in. dla operatorów systemu dystrybucji, 
odpowiadają nadal państwa członkowskie. Podobnie jak w przypadku rynku usług 
transgraniczny dostęp do odbiorców może zostać zapewniony również bez harmonizacji na 
poziomie europejskim.

Poprawka 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 8a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady te obejmują rozdział pomiędzy 
dochodem jednostek dystrybucji i ich 
pracowników a energią sprzedawaną 
użytkownikom końcowym.

Or. en

Uzasadnienie

Co się tyczy dystrybucji gazu, należy zachęcać do wydajności poprzez odpowiednie stawki. 
Kluczową kwestią jest unikanie wszelkiego szkodliwego zainteresowania zwiększaniem 



PE404.708v01-00 80/92 AM\717804PL.doc

PL

zużycia energii.

Poprawka 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Tytuł art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Wytyczne dotyczące mechanizmu 

kompensacyjnego operatorów 
działających między systemami 

przesyłowymi”

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana tytułu ma na celu uniknięcie pomyłki z wytycznymi, o których mowa w art. 2e.

Poprawka 257
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) szczegóły dotyczące przekazywania 
informacji i określenie informacji 
technicznych niezbędnych użytkownikom 
sieci w celu uzyskania efektywnego 
dostępu do systemu oraz określenie 
wszystkich odpowiednich punktów w celu 
spełnienia wymogów w zakresie 
przejrzystości, w tym informacji, które 
mają zostać opublikowane dla wszystkich 

(c) szczegóły dotyczące przekazywania 
informacji i określenie informacji 
technicznych dotyczących sieci,
niezbędnych użytkownikom sieci w celu 
uzyskania efektywnego dostępu do 
systemu oraz określenie wszystkich 
odpowiednich punktów w celu spełnienia 
wymogów w zakresie przejrzystości, w 
tym informacji, które mają zostać 
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odpowiednich punktów, oraz 
harmonogramu publikacji informacji 
zgodnie z art. 6 i 6a;

opublikowane dla wszystkich 
odpowiednich punktów, oraz 
harmonogramu publikacji informacji 
zgodnie z art. 6 i 6a;

Or. de

Uzasadnienie

Na mocy rozporządzenia 1775/2005 Komisji przysługuje jedynie prawo do zmiany wytycznych 
przyjętych przez ustawodawcę, a nie do przyjmowania tychże. Niniejszy artykuł jest 
równoznaczny z ogólnym upoważnieniem Komisji do przyjmowania wytycznych, które jej 
zdaniem są niezbędne w celu „harmonizacji”. Powszechne upoważnienie do przyjmowania 
wytycznych jedynie w celu harmonizacji nie jest zgodne z zasadą demokracji.

Poprawka 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litery d do h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) szczegóły dotyczące metodologii 
obliczania taryf zgodnie z art. 3;

skreślone

(e) szczegóły dotyczące zasad 
bilansowania zgodnie z art. 7;
(f) szczegóły dotyczące procedur 
obowiązujących na rynku pierwotnym w 
celu ułatwienia handlu prawami do 
zdolności przesyłowej na rynku wtórnym 
oraz przenoszenia pierwotnych praw do 
korzystania ze zdolności przesyłowej 
pomiędzy użytkownikami sieci zgodnie z 
art. 8;
(g) szczegóły dotyczące zagadnień 
związanych z rynkami detalicznymi 
zgodnie z art. 8a;
(h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca uprawnienia jej do przyjmowania wytycznych poprzez 
zastosowanie „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” ogranicza znacznie 
uprawnienia Parlamentu Europejskiego i dlatego należy ją odrzucić.

Poprawka 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) szczegóły dotyczące zagadnień 
związanych z rynkami detalicznymi 
zgodnie z art. 8a;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Za konieczne uregulowania odnośnie rynków detalicznych powinny nadal odpowiadać 
państwa członkowskie.

Poprawka 260
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) szczegóły dotyczące zagadnień 
związanych z rynkami detalicznymi 
zgodnie z art. 8a;

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Ponadto por. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 15 ust. 4 dyrektywy o wewnętrznym 
rynku gazu.

Poprawka 261
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) szczegóły dotyczące zagadnień 
związanych z rynkami detalicznymi 
zgodnie z art. 8a;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie celu, jakim są zharmonizowane transgraniczne rynki detaliczne, nie jest 
konieczne dla rozwoju dobrze funkcjonujących regionalnych i wspólnotowych rynków 
hurtowych, który powinien stanowić centralny punkt niniejszego rozporządzenia. Propozycje 
najlepszych praktyk są często lepsze niż oficjalne wytyczne w dziedzinie handlu detalicznego, 
który w znacznej mierze podlega zasadzie pomocniczości. Poparlibyśmy wytyczne związane z 
likwidacją sztucznie niskich taryf regulowanych, jednak uprawnienia organów regulacyjnych 
mogą być ograniczane przez krajowe przepisy prawne.

Poprawka 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Tematy wymienione w art. 2c ust. 3 nie powinny być wymieniane w wytycznych opisanych w 
art. 9.

Poprawka 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Upoważnienie do przyjmowania wytycznych dla art. 2c) ust. 3 zostało określone w art. 2e) 
ust.3. Ponieważ pozostałe wytyczne, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być tylko 
zmieniane, a nie przyjmowane przez Komisję, należy skreślić odniesienie do nich w art. 9 z 
uwagi na względy spójności.

Poprawka 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wytyczne w sprawie zagadnień 
wymienionych w ust. 1 lit. a), b) i c), 
dotyczące operatorów systemów 
przesyłowych, zawarte są w Załączniku. 

2. Wytyczne w sprawie zagadnień 
wymienionych w ust. 1 lit. a), b) i c), 
dotyczące operatorów systemów 
przesyłowych, zawarte są w Załączniku. 
Niezbędne wytyczne w sprawie zagadnień 
wymienionych w ust. 1 lit. a), b) i c) 
dotyczące operatorów instalacji 
magazynowych oraz operatorów systemów 
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LNG, a także wytyczne w sprawie 
zagadnień wymienionych w ust. 1 lit. d), e) i 
f) należy przyjąć w terminie późniejszym 
przy zastosowaniu procedury zwykłej jako 
załącznik 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zapewnienie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań. Komisja uważa, że wytyczne są niezbędne do 
osiągnięcia celów rozporządzenia, dlatego należy je również określić w ramach 
rozporządzenia. Komisja może przedstawić konieczne uzupełnienia w toku bieżącej
procedury.

Poprawka 265
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
oraz przyjąć wytyczne w sprawie 
zagadnień wymienionych w ust. 1. 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.

Komisja może przyjmować wytyczne 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 14 ust. 2, w celu zapewnienia ich 
prawidłowego wdrożenia we wszystkich 
państwach członkowskich. Dodatkowo 
Komisja może zwrócić się do Agencji 
(ACER) oraz do ENTSO / ENTSOG o 
zmianę zaproponowanych wytycznych 
zgodnie z art. 2e ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Procedura komitologii powinna służyć do nadawania wytycznym wiążącej mocy prawnej w 
celu zapewnienia jednolitego wykonania w Europie. Ich opracowywanie powinno pozostać w 
gestii ekspertów zaznajomionych z codzienną praktyką.
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Poprawka 266
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
oraz przyjąć wytyczne w sprawie 
zagadnień wymienionych w ust. 1. 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.

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym. 
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Na mocy rozporządzenia 1775/2005 Komisji przysługuje jedynie prawo do zmiany wytycznych 
przyjętych przez ustawodawcę, a nie do przyjmowania tychże. Niniejszy artykuł jest 
równoznaczny z ogólnym upoważnieniem Komisji do przyjmowania wytycznych, które jej 
zdaniem są niezbędne w celu „harmonizacji”. Powszechne upoważnienie do przyjmowania 
wytycznych jedynie w celu harmonizacji nie jest zgodne z zasadą demokracji.

Poprawka 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
oraz przyjąć wytyczne w sprawie 
zagadnień wymienionych w ust. 1. Środki 

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym. 
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
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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.

rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zapewnienie, że Parlament i Rada będą przyjmowały 
wytyczne w procedurze zwykłej. Przeniesienie uprawnień na Komisję ma zostać ograniczone 
do ewentualnych koniecznych dostosowań. Komisja uważa, że wytyczne są niezbędne do 
osiągnięcia celów rozporządzenia, dlatego należy je również określić w ramach 
rozporządzenia.

Poprawka 268
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zmianą wytycznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, i przyjęciem 
wytycznych dotyczących zagadnień 
wymienionych w ust. 1, Komisja 
przeprowadza ocenę wpływu i konsultuje 
się z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, w tym w razie konieczności z 
dostawcami, klientami, użytkownikami 
systemów, operatorami systemów 
przesyłowych, dystrybucyjnych, systemów 
LNG oraz systemów magazynowych i 
prosi Agencję o uczestnictwo.

Or. fr

Uzasadnienie

 Jeżeli uprawnienia wykonawcze Komisji zostaną rozszerzone na cały zakres stosowania 
rozporządzenia, należy wprowadzić również mechanizmy przejrzystości i konsultacji (tak jak 
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ma to miejsce w przypadku europejskiej sieci operatorów gazowych sieci przesyłowych), w 
szczególności w odniesieniu do kwestii bardzo technicznych, takich jak dostęp do 
infrastruktury. 

Poprawka 269
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownych przypadkach i po 
propozycji złożonej przez agencję 
w związku z art. 2e ust. 1 Komisja może 
przyjąć wytyczne strategiczne 
w dziedzinach wymienionych w art. 2c 
ust. 3 i ust. 5 jako podstawę dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu służącą rozwijaniu 
szczegółowych projektów kodeksów 
technicznych wymienionych w art. 2c ust. 
3 oraz projektu 10-letniego planu 
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 2c 
ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 9 należy wspomnieć również o możliwości przyjmowania „strategicznych wytycznych”, 
zgodnie z analogicznymi zmianami w kodeksach i planach inwestycyjnych.

Poprawka 270
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownych przypadkach i po 
propozycji złożonej przez agencję w 
związku z art. 2e ust. 1 Komisja może 
przyjąć wytyczne strategiczne 
w dziedzinach wymienionych w art. 2c 
ust. 3 i ust. 5 jako podstawę dla 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu służącą rozwijaniu 
szczegółowych projektów kodeksów 
technicznych wymienionych w art. 2c ust. 
3 oraz projektu 10-letniego planu 
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 2c 
ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Z procedury określonej w art. 2e wynika, że art. 9 powinien również odnosić się do 
możliwości przyjmowania „wytycznych strategicznych” podlegających tej samej procedurze, 
co inne wytyczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Dlatego dodaje się ust. 3a w tym 
artykule. Lista wytycznych przewidzianych w tym artykule powinna zostać poddana 
przeglądowi w świetle 11 obszarów.

Poprawka 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne ustanowione 
zgodnie z art. 25 dyrektywy 2003/55/WE 
były uprawnione do skutecznego 
zapewniania zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, przyznając im 
kompetencje prawne umożliwiające 
nakładanie skutecznych, zniechęcających 
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i proporcjonalnych kar na podstawie 10% 
obrotu operatora systemu na rynku 
krajowym na procedurę lub uchylanie 
licencji operatora. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2010 r. i 
będą ją powiadamiać bezzwłocznie o 
kolejnych zmianach mających na nie 
wpływ."

Or. en

(Należy dostosować art. 13 ust. 1 rozporządzenia 1775/2005)

Uzasadnienie

Obecny stan wdrożenia rozporządzenia 1775/2005 wykazuje niedociągnięcia, gdyż brakuje 
skutecznych sankcji egzekwowanych przez państwa członkowskie. Nie powinno być miejsca na 
negocjacje w przypadku nieprzestrzegania przepisów, a organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość skutecznej realizacji swoich uprawnień wykonawczych.

Poprawka 272
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby krajowe organy regulacyjne 
ustanowione zgodnie z art. 25 dyrektywy 
2003/55/WE były uprawnione do 
skutecznego zapewniania zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem, przyznając 
im kompetencje prawne umożliwiające
nakładanie skutecznych, zniechęcających 
i proporcjonalnych kar. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2010 r. i będą ją powiadamiać 
bezzwłocznie o kolejnych zmianach 
mających na nie wpływ."
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Or. en

(Poprawka ma na celu zmianę obecnego art. 13 ust. 1 rozporządzenia 1775/2005.)

Uzasadnienie

Obecny stan wdrożenia rozporządzenia 1775/2005 wykazuje niedociągnięcia, gdyż brakuje 
skutecznych sankcji egzekwowanych przez państwa członkowskie. Forum madryckie wyraziło 
poważne zaniepokojenie ograniczonym zakresem, w jakim organy regulacyjne korzystają ze 
swych uprawnień do nakładania sankcji ze względu na nieprzestrzegania wymogów tego 
rozporządzenia. Nie powinno być miejsca na negocjacje w przypadkach nieprzestrzegania 
przepisów, a organy regulacyjne powinny mieć możliwość skutecznej realizacji swoich 
uprawnień wykonawczych.

Poprawka 273
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby krajowe organy regulacyjne 
ustanowione zgodnie z art. 25 dyrektywy 
2003/55/WE były uprawnione do 
skutecznego zapewniania zgodności 
z niniejszym rozporządzeniem, przyznając 
im kompetencje prawne umożliwiające 
nakładanie skutecznych, zniechęcających 
i proporcjonalnych kar. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję 
o tych przepisach najpóźniej do dnia 
1 stycznia 2010 r. i będą ją powiadamiać 
bezzwłocznie o kolejnych zmianach 
mających na nie wpływ.”

Or. en

Uzasadnienie

Według Rady Europejskich Regulatorów Energetyki obecny stan wdrożenia rozporządzenia 
1775/2005 wykazuje niedociągnięcia, gdyż brakuje skutecznych sankcji egzekwowanych przez 
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państwa członkowskie. Należy zapewnić skuteczne korzystanie z uprawnień wykonawczych 
przez organy regulacyjne, tak aby nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia wiązało się z 
sankcjami.


