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Poprawka 178
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł -5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł -5a

Solidarność europejska

1. Państwa członkowskie koordynują 
swoje działania w celu zapewnienia 
bezpiecznych, zdywersyfikowanych i 
skutecznych dostaw gazu na rynek 
europejski. Państwa członkowskie 
współpracują w szczególności w 
następujących dziedzinach:
(a) koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących postępowania w przypadkach 
nadzwyczajnych, o których mowa w art. 8 
dyrektywy 2004/67/WE;
(b) identyfikacja i, w razie konieczności, 
opracowanie lub modernizacja 
międzysieciowych połączeń 
elektroenergetycznych i gazowych;
(c) warunki oraz praktyczne procedury w 
zakresie zapewnienia pomocy wzajemnej.
2. Państwa członkowskie współpracują 
przy sporządzaniu i wdrażaniu nowych 
projektów związanych z połączeniami 
wzajemnymi między państwami 
członkowskimi, instalacjami LNG i 
instalacjami magazynowymi z myślą o 
likwidacji odizolowanych rynków, dzięki 
czemu możliwe będzie utworzenie 
jednolitego rynku gazu w Europie.
3. Państwa członkowskie koordynują 
swoje działania wobec dostawców z 
krajów trzecich, aby zagwarantować 
wprowadzenie wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej.
4. Komisja opracowuje techniczne i 
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ekonomiczne środki w celu utworzenia w 
pierwszej kolejności nowej infrastruktury 
dla odizolowanych rynków, łączącej 
krajowe systemy przesyłowe państw 
członkowskich.”

Or. lt

Poprawka 179
Alyn Smith

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw na wewnętrznym rynku gazu 
ziemnego państwa członkowskie prowadzą 
współpracę służącą wspieraniu solidarności 
regionalnej i dwustronnej.

1. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw na wewnętrznym rynku gazu 
ziemnego państwa członkowskie, nie 
nakładając na podmioty działające na 
rynku nieproporcjonalnych obciążeń, 
prowadzą współpracę służącą wspieraniu 
solidarności regionalnej i dwustronnej.

Or. en

Uzasadnienie

Porozumienia o solidarności powinny zapewnić, że nie zakłócą one funkcjonowania rynku 
oraz że sygnały cenowe są nadal skuteczne, szczególnie w okresach wysokiego popytu.  

Poprawka 180
Eugenijus Maldeikis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa 1. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
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dostaw na wewnętrznym rynku gazu 
ziemnego państwa członkowskie prowadzą 
współpracę służącą wspieraniu solidarności 
regionalnej i dwustronnej.

dostaw na wewnętrznym rynku gazu 
ziemnego państwa członkowskie prowadzą 
współpracę służącą rozbudowie połączeń 
wzajemnych oraz wspieraniu solidarności 
regionalnej i dwustronnej.

Or. lt

Poprawka 181
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca ta obejmuje sytuacje 
skutkujące lub mogące skutkować w 
perspektywie krótkookresowej poważnym 
zakłóceniem dostaw, wywierającym 
wpływ na państwo członkowskie.
Obejmuje ona:

2. Współpraca ta obejmuje sytuacje 
skutkujące lub mogące skutkować w 
perspektywie krótkookresowej poważnym 
zakłóceniem dostaw, wywierającym 
wpływ na państwo członkowskie.

(a) koordynację krajowych przepisów 
dotyczących postępowania w przypadkach 
nadzwyczajnych, o których mowa w art. 8 
dyrektywy 2004/67/WE;
(b) identyfikację i, w razie konieczności, 
opracowanie lub modernizację 
międzysieciowych połączeń 
elektroenergetycznych i gazowych;
(c) warunki oraz praktyczne procedury w 
zakresie zapewnienia pomocy wzajemnej.

Or. lt
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Poprawka 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest na bieżąco informowana o 
tej współpracy.

3. Komisja, inne państwa członkowskie i 
podmioty działające na rynku są na 
bieżąco informowane o tej współpracy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu zasad dobrej praktyki regulacyjnej oraz przejrzystości w 
zakresie zasad/wytycznych takiej współpracy i wzajemnego wsparcia.

Poprawka 183
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych zgodnie z „procedurą 
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regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa Parlamentu Europejskiego i 
dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 184
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące regionalnej współpracy solidarnościowej są naszym zdaniem zbędne, 
ponieważ artykuł zawiera już istotne przepisy.

Poprawka 185
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 

skreślony
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uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana procedura komitologii ograniczy wpływ Parlamentu Europejskiego. 
W konsekwencji doprowadziłoby to do wyłączenia istotnych decyzji dotyczących organizacji 
rynku wewnętrznego energii z demokratycznej procedury legislacyjnej. W związku z tym, że 
rezultaty procedury komitologii mogą mieć potencjalnie daleko idące skutki i że takie 
podstawowe regulacje wpływają negatywnie na istotę przepisów dotyczących rozdziału, 
którym podlegają operatorzy systemu dystrybucyjnego, należy ją z zasadniczych względów 
odrzucić.

Poprawka 186
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

4. 4. Komisja przyjmuje wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej w ciągu jednego roku od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 187
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

4. Komisja może zmienić wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, zmienia się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej, szanując suwerenność 
poszczególnych krajów nad zasobami 
naturalnymi. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
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kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. nl

Uzasadnienie

Solidarność jest słuszna, ale każde państwo musi zachować kontrolę nad własnymi zasobami 
naturalnymi.

Poprawka 189
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej i europejskiej 
współpracy solidarnościowej. Środek ten, 
mający na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. lt

Poprawka 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 

1. Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
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szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszary geograficzne 
objęte współpracą regionalną powinny 
odpowiadać obszarom geograficznym 
określonym przez Komisję zgodnie z 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005.

szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych.

2. Gdy współpraca między kilkoma 
państwami członkowskimi na szczeblu 
regionalnym napotyka znaczne trudności, 
w odpowiedzi na wspólny wniosek tych 
państw członkowskich Komisja 
Europejska może w porozumieniu ze 
wszystkimi zainteresowanymi państwami 
członkowskimi wyznaczyć koordynatora 
regionalnego. 
3. Koordynator regionalny wspiera na 
szczeblu regionalnym współpracę 
krajowych organów regulacyjnych z 
innymi właściwymi organami 
publicznymi, operatorami sieci, 
podmiotami zajmującymi się wymianą 
gazu, użytkownikami sieci i podmiotami 
rynkowymi. Koordynator regionalny 
przede wszystkim:
a) wspiera nowe, skuteczne inwestycje w 
połączeniu z innymi systemami; w tym 
celu koordynator regionalny wspiera 
operatorów systemu przesyłowego w 
przygotowaniu regionalnego planu 
połączeń z innymi systemami i przyczynia 
się do koordynacji ich decyzji 
inwestycyjnych oraz, w stosownych 
przypadkach, ich procedury przyznawania 
przepustowości;
b) wspiera skuteczne i bezpieczne 
wykorzystanie sieci; w tym celu 
koordynator regionalny przyczynia się do 
koordynacji pomiędzy operatorami sieci 
przesyłowej, krajowymi organami 
regulacyjnymi i innymi właściwymi 
krajowymi organami publicznymi w celu 
opracowania wspólnych mechanizmów 
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przydziału i zabezpieczeń;
c) przedkłada Komisji i zainteresowanym 
państwom członkowskim roczne 
sprawozdanie dotyczące postępów 
poczynionych w danym regionie, a także 
wszelkich trudności lub przeszkód, które 
mogą utrudniać takie postępy.

Or. en

Uzasadnienie

Regionalni koordynatorzy mogą odegrać ważną rolę w ułatwieniu dialogu pomiędzy 
państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku inwestycji transgranicznych.

Poprawka 191
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszary geograficzne 
objęte współpracą regionalną powinny 
odpowiadać obszarom geograficznym 
określonym przez Komisję zgodnie z 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005.

Kompetentne władze i ograny regulacyjne 
państw członkowskich prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Wspierają one
w szczególności współpracę operatorów 
sieci na szczeblu regionalnym w celu 
stworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego i ułatwienia harmonizacji
swoich ram prawnych i regulacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że współpraca regionalna doprowadzi do powstania zdolnego pogodzić 
różne interesy i prawdziwie europejskiego rynku, należy wymagać jej także od organów 
regulacyjnych, operatorów systemu przesyłowego i Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER).  ACER powinna także posiadać uprawnienia w zakresie 
formułowania odpowiednich zaleceń ułatwiających integrację rynku.

Poprawka 192
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszary geograficzne 
objęte współpracą regionalną powinny 
odpowiadać obszarom geograficznym 
określonym przez Komisję zgodnie z 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005.

Państwa członkowskie i ich krajowe 
organy regulacyjne prowadzą współpracę 
dla celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
wspierają w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
w celu stworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego i ułatwienia harmonizacji
swoich ram prawnych i regulacyjnych. 
Obszary geograficzne objęte współpracą 
regionalną powinny odpowiadać obszarom 
geograficznym określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca regionalna mogłaby wspierać integrację rynku i pomóc w stworzeniu 
konkurencyjnego rynku europejskiego. W celu zapewnienia, że współpraca regionalna 
doprowadzi do powstania zdolnego pogodzić różne interesy i prawdziwie europejskiego 
rynku, należy wymagać jej także od organów regulacyjnych, operatorów systemu 
przesyłowego i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).  Wszelkie 
dążenia w kierunku regionalnych rynków  nie mogą być wyłączne i muszą istnieć przejrzyste 
ramy regulacyjne dla tych rynków.
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Poprawka 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszary geograficzne 
objęte współpracą regionalną powinny 
odpowiadać obszarom geograficznym 
określonym przez Komisję zgodnie z 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005.

Państwa członkowskie i ich krajowe 
organy regulacyjne prowadzą współpracę 
dla celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
wspierają w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
w celu stworzenia konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego i ułatwienia harmonizacji
swoich ram prawnych i regulacyjnych. 
Obszary geograficzne objęte współpracą 
regionalną powinny odpowiadać obszarom 
geograficznym określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca regionalna mogłaby wspierać integrację rynku i pomóc w stworzeniu 
konkurencyjnego rynku europejskiego. W celu zapewnienia, że współpraca regionalna 
doprowadzi do powstania zdolnego pogodzić różne interesy i prawdziwie europejskiego 
rynku, należy wymagać jej także od organów regulacyjnych, operatorów systemu 
przesyłowego i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).  ACER 
powinna także posiadać uprawnienia w zakresie formułowania odpowiednich zaleceń 
ułatwiających integrację rynku. Wszelkie dążenia w kierunku regionalnych rynków nie mogą 
być wyłączne i muszą istnieć przejrzyste ramy regulacyjne dla tych rynków.
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Poprawka 194
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszary geograficzne 
objęte współpracą regionalną powinny 
odpowiadać obszarom geograficznym 
określonym przez Komisję zgodnie z 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005.

Państwa członkowskie i urzędy regulacji 
prowadzą współpracę dla celów 
zintegrowania swoich rynków krajowych 
przynajmniej na szczeblu regionalnym.
Zapewniają one w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz ułatwiają harmonizację
swoich ram prawnych i regulacyjnych.
Obszary geograficzne objęte współpracą 
regionalną powinny odpowiadać obszarom 
geograficznym określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005.

Or. lt

Poprawka 195
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz działają na rzecz 
spójności swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszary geograficzne 

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie promują w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym oraz zapewniają spójność
swoich ram prawnych i regulacyjnych. 
Ponadto państwa członkowskie 
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objęte współpracą regionalną powinny 
odpowiadać obszarom geograficznym 
określonym przez Komisję zgodnie z 
art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1775/2005.

zapewniają minimalny poziom 
wzajemnych połączeń między 
sąsiadującymi państwami członkowskimi.
Obszary geograficzne objęte współpracą 
regionalną powinny odpowiadać obszarom 
geograficznym określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1775/2005.

Or. en

Uzasadnienie

W celu utworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku gazu należy zapewnić dostateczną 
liczbę połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi. Większa liczba wzajemnych 
połączeń dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 196
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1a. Jeżeli współpraca na szczeblu 
regionalnym między kilkoma państwami 
członkowskimi napotyka znaczne 
trudności, Komisja może w porozumieniu 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi wyznaczyć koordynatora 
regionalnego. Koordynator regionalny 
wspiera na szczeblu regionalnym 
współpracę organów regulacyjnych z 
wszelkimi innymi właściwymi organami 
publicznymi, operatorami sieci, 
podmiotami zajmującymi się wymianą 
energii, użytkownikami sieci i podmiotami 
rynkowymi. Koordynator regionalny 
przede wszystkim:
a) wspiera nowe, skuteczne inwestycje w 
połączeniu z innymi systemami; w tym 
celu koordynator regionalny wspiera 
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operatorów systemu przesyłowego w 
przygotowaniu regionalnego planu 
połączeń z innymi systemami i przyczynia 
się do koordynacji ich decyzji 
inwestycyjnych oraz, w stosownych 
przypadkach, ich procedury przyznawania 
przepustowości; 
b) wspiera skuteczne i bezpieczne 
wykorzystanie sieci; w tym celu 
koordynator regionalny przyczynia się do 
koordynacji pomiędzy operatorami sieci 
przesyłowej, krajowymi organami
regulacyjnymi i innymi właściwymi 
krajowymi organami publicznymi w celu 
opracowania wspólnych mechanizmów 
przydziału i zabezpieczeń;
c) przedkłada Komisji i zainteresowanym 
państwom członkowskim roczne 
sprawozdanie dotyczące postępów 
poczynionych w danym regionie, a także 
wszelkich trudności lub przeszkód, które 
mogą utrudniać takie postępy."

Or. en

Uzasadnienie

Powołanie koordynatora regionalnego przyczyniłoby się do poprawy współpracy regionalnej. 

Poprawka 197
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1a. Zgodnie z rozdziałem III Agencja 
współpracuje z krajowymi organami 
regulacyjnymi i całkowicie wydzielonymi 
operatorami systemów przesyłowych, by 
zapewnić konwergencję regionalnych ram 
regulacyjnych w celu utworzenia 
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konkurencyjnego rynku europejskiego. W 
sytuacjach, w których Agencja uzna, że 
konieczne są wiążące zasady takiej 
współpracy, formułuje ona odpowiednie 
zalecenia. Agencja staje się 
odpowiedzialnym organem regulacyjnym 
dla rynków regionalnych.”

Or. en

Poprawka 198
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 6a
Przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo
W celu zapewnienia niezależności 
operatorów systemów przesyłowych 
państwa członkowskie gwarantują, że od 
[data transpozycji dyrektywy plus jeden 
rok] przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo muszą działać w zgodzie z art. 7 
ust. 1 lit. a) – d) oraz z przepisami art. 9 i 
art. 9b.

Or. en

Uzasadnienie

Musi zostać wprowadzony alternatywny sposób zapewnienia niezależności operatorów 
systemu przesyłowego w ramach zintegrowanych przedsiębiorstw.
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Poprawka 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„–1. W celu zapewnienia niezależności 
operatorów systemów przesyłowych 
państwa członkowskie gwarantują, że od 
[data transpozycji dyrektywy plus jeden 
rok] przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo muszą działać w zgodzie z art. 7 
ust. 1 lit. a) – d) oraz z przepisami art. 9 
lub art. 9b.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza rzeczywiste i skuteczne wydzielenie jako alternatywę dla wydzielenia 
własnościowego i niezależnego operatora systemu. Zapewnia to rzeczywiste oddzielenie 
operatora systemu przesyłowego bez naruszania własności i nie doprowadzając do sprzedaży 
systemu przesyłowego lub produkcji energii.

Poprawka 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„–1. W celu zapewnienia niezależności 
operatorów systemów przesyłowych 
państwa członkowskie gwarantują, że od 
[data transpozycji dyrektywy plus jeden 
rok] przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo muszą działać w zgodzie z art. 7 
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ust. 1 lit. a) – d) oraz z przepisami art. 9 
lub art. 9b.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza rzeczywiste i skuteczne wydzielenie jako alternatywę dla wydzielenia 
własnościowego i niezależnego operatora systemu. Zapewnia to rzeczywiste oddzielenie 
operatora systemu przesyłowego bez naruszania własności i nie doprowadzając do sprzedaży 
systemu przesyłowego lub produkcji energii.

Poprawka 201
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 1  – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(da) ta sama osoba lub te same osoby nie 
są uprawnione do eksploatacji systemu 
przesyłowego na podstawie umowy 
zarządzania lub wpływania na ten system 
w jakiejkolwiek innej formie nie 
wynikającej z własności, oraz do 
bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem prowadzącym 
jakąkolwiek działalność w zakresie 
produkcji lub dostaw, lub do posiadania 
udziałów w takim przedsiębiorstwie lub do 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem takiego przedsiębiorstwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wzmocnieniu postanowień dotyczących wydzielenia własnościowego.
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Poprawka 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na odstępstwa od ust. 1 lit. b) i ust. 1 lit. c) 
do dnia [data transpozycji plus dwa lata], 
pod warunkiem, że operatorzy systemu 
przesyłowego nie stanowią części 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe postanowienie nie ma znaczenia w przypadku systemu całkowicie wydzielonego 
własnościowo.

Poprawka 203
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na odstępstwa od ust. 1 lit. b) i ust. 1 lit. c) 
do dnia [data transpozycji plus dwa lata], 
pod warunkiem, że operatorzy systemu 
przesyłowego nie stanowią części 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższe postanowienie nie ma znaczenia w przypadku systemu całkowicie wydzielonego 
własnościowo.

Poprawka 204
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na odstępstwa od ust. 1 lit. b) i ust. 1 lit. c) 
do dnia [data transpozycji plus dwa lata], 
pod warunkiem, że operatorzy systemu 
przesyłowego nie stanowią części 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe postanowienie nie ma znaczenia w przypadku systemu całkowicie wydzielonego 
własnościowo.

Poprawka 205
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
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utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że zostało 
zatwierdzone zgodnie z art. 9a jako 
niezależny operator systemu.

utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że spełnia 
wszystkie wymogi niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa, które nie są w pełni wydzielone, nie mogą działać jako operatorzy 
systemów przesyłowych.

Poprawka 206
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że zostało 
zatwierdzone zgodnie z art. 9a jako 
niezależny operator systemu.

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że spełnia 
wszystkie wymogi niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa, które nie są w pełni wydzielone, nie mogą działać jako operatorzy 
systemów przesyłowych.

Poprawka 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że zostało 
zatwierdzone zgodnie z art. 9a jako 
niezależny operator systemu.

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że spełnia 
wszystkie wymogi niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa, które nie są w pełni wydzielone, nie mogą działać jako operatorzy 
systemów przesyłowych.

Poprawka 208
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
informacje istotne z handlowego punktu 
widzenia, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
przetrzymywane przez operatora systemu 
przesyłowego, który stanowił część 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, 
oraz personel takiego operatora systemu 
przesyłowego, nie są przekazywane 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
jakąkolwiek działalność w zakresie 
produkcji i dostaw.

6. Państwa członkowskie zapewniają:

a) że informacje istotne z handlowego 
punktu widzenia, o których mowa w art. 10 
ust. 1, przetrzymywane przez operatora 
systemu przesyłowego, który stanowił 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, oraz personel takiego operatora 
systemu przesyłowego, nie są 
przekazywane przedsiębiorstwom 
prowadzącym jakąkolwiek działalność w 
zakresie produkcji i dostaw;
b) opracowanie i wdrożenie przez 
operatorów systemu przesyłowego 
programu zgodności, który określa środki 
przyjmowane w celu zapewnienia  
wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych i poszanowania 
wymogów w zakresie przejrzystości. 
Program ten określa też szczegółowe 
zobowiązania pracowników operatora 
systemu przesyłowego w celu realizacji 
tego zadania. Przestrzeganie tych 
zobowiązań jest w sposób niezależny 
monitorowane przez urzędnika ds. 
zgodności. Krajowy organ regulacyjny 
posiada uprawnienia do nakładania kar 
w przypadku nieprawidłowego stosowania 
programu zgodności przez operatora 
systemu przesyłowego.
c) że operatorzy systemu przesyłowego 
wyznaczają osobę lub organ jako 
urzędnika ds. zgodności, który jest 
odpowiedzialny za:
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(i) monitorowanie wdrożenia programu 
zgodności;
(ii) przygotowanie rocznego sprawozdania 
w sprawie zgodności oraz przedstawienie 
go krajowemu organowi regulacyjnemu;
(iii) wydawanie zaleceń w odniesieniu do 
programu zgodności i jego wdrożenia;
d) że niezależność urzędnika ds. zgodności 
jest zapewniona przede wszystkim na 
mocy odpowiednich umów o prace oraz że  
ma on dostęp do wszystkich istotnych 
ksiąg, dokumentów i pomieszczeń 
operatora systemu przesyłowego, a także 
do wszelkich informacji, które są 
konieczne do wypełniania powierzonych 
mu zadań.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wzmocnieniu postanowień dotyczących wydzielenia własnościowego.

Poprawka 209
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6a. Państwa członkowskie dopilnują, by 
operator systemu przesyłowego oraz jego 
udziałowcy powstrzymali się od wszelkiej 
działalności, która pomimo skutecznej 
eksploatacji sieci osłabia ich zdolność 
finansową do wypełniania zobowiązań 
(zabezpieczenie finansowe).”

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka służy wzmocnieniu postanowień dotyczących wydzielenia własnościowego.

Poprawka 210
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6a. W wyniku wydzielenia pionowo 
zintegrowanych przedsiębiorstw nie 
powinno dojść do podniesienia taryf za 
gaz dla konsumentów lub do innych 
negatywnych konsekwencji społecznych.”

Or. lt

Poprawka 211
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6a. Postanowienia tego artykułu mają 
takie samo zastosowanie do wszystkich 
właścicieli/operatorów systemu 
przesyłowego niezależnie od kraju ich 
pochodzenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy operatorzy systemu przesyłowego działający na terenie UE powinni podlegać tym 
samym przepisom dotyczącym ich działalności.
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Poprawka 212
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6a. Postanowienia tego artykułu mają 
takie samo zastosowanie do wszystkich 
właścicieli/operatorów systemu 
przesyłowego niezależnie od kraju ich 
pochodzenia.”

Or. en

Poprawka 213
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6b. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
przesyłowego z ust. 6 lit. b) i c) niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy między innymi 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.”

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia wytycznych, które zapewnią zgodność ze 
zobowiązaniami zawartymi w art. 7 ust. 6 (nowy).

Poprawka 214
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6b. Państwa członkowskie monitorują 
proces wydzielenia pionowo 
zintegrowanych przedsiębiorstw i 
przedkładają Komisji sprawozdanie z 
postępu prac.”

Or. lt

Poprawka 215
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.
2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
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większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z rozdziałem własności i modelem niezależnego operatora systemu konieczne było 
wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających inwestycje przez zintegrowane 
przedsiębiorstwa z krajów trzecich, aby zagwarantować, że również przedsiębiorstwa z tych 
krajów podlegają rozdziałowi własności i modelowi niezależnego operatora systemu. 
Ponieważ rozdział własności i model niezależnego operatora systemu nie będą już jedynymi 
opcjami, takie mechanizmy stały się zbędne.

Poprawka 216
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.
2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

Or. en



AM\717987PL.doc 31/127 PE404.543v03-00

PL

Uzasadnienie

Wszelki wniosek wykluczający inwestycje dokonywane przez kraje trzecie spowoduje 
zmniejszenie różnorodności inwestycji, co może doprowadzić do braku inwestycji, 
spowolnienia tempa dążenia do osiągnięcia otwartego, sprawnie funkcjonującego rynku oraz 
do zmniejszenia różnorodności i elastyczności systemu.

Poprawka 217
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.
2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpiony nowym ustępem 7 w art. 7. Wszelki wniosek wykluczający inwestycje dokonywane 
przez kraje trzecie spowoduje zmniejszenie różnorodności inwestycji, co może doprowadzić 
do braku inwestycji, spowolnienia tempa dążenia do osiągnięcia otwartego, sprawnie 
funkcjonującego rynku oraz do zmniejszenia różnorodności i elastyczności systemu.
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Poprawka 218
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.
2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do produkcji gazu ciekłego w Unii Europejskiej i w związku z wymaganymi 
pilnie inwestycjami w zakresie infrastruktury gazowej inwestorzy zagraniczni nie powinni być 
wykluczeni z możliwości inwestowania w infrastrukturę europejską.

Poprawka 219
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
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przesyłowego i operatorami systemu
przesyłowego
1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.
2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W świetle spadku produkcji własnej gazu ziemnego i pilnie potrzebnych inwestycji w 
infrastrukturę gazową nie można wykluczać spośród inwestorów pozaeuropejskich 
producentów. Daleko idące wykluczenie producentów z inwestycji w europejską 
infrastrukturę gazową z góry wykluczyłoby poparte tymi inwestycjami zobowiązanie branży 
producentów do zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa dostaw. Ponadto propozycje te 
zagrażają długoletniemu partnerstwu z krajami produkującymi energię.

Poprawka 220
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.
2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
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większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W świetle spadku produkcji własnej gazu ziemnego i pilnie potrzebnych inwestycji w 
infrastrukturę gazową nie można wykluczać spośród inwestorów pozaeuropejskich 
producentów. Daleko idące wykluczenie producentów z inwestycji w europejską 
infrastrukturę gazową z góry wykluczyłoby poparte tymi inwestycjami zobowiązanie branży 
producentów do zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa dostaw. Ponadto propozycje te 
zagrażają długoletniemu partnerstwu z krajami produkującymi energię.

Poprawka 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych nie są kontrolowani przez 
osobę lub osoby z krajów trzecich.

1. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, systemy 
przesyłowe lub operatorzy systemów 
przesyłowych, instalacje magazynowe lub 
operatorzy instalacji magazynowych, 
węzły lub operatorzy węzłów nie są 
kontrolowani przez osobę lub osoby z 
krajów trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje przeznaczone do magazynowania gazu i węzły gazowe stanowią istotne elementy 
infrastruktury gazowej jako systemu przesyłowego i dlatego zakres postanowień dotyczących 
krajów trzecich  powinien zostać zwiększony, by objąć swoim zasięgiem problematykę tych 
instalacji. 
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Poprawka 222
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, mające na celu 
ustanowienie wspólnych ram inwestycji w 
sektorze energii i otwarcie rynku energii 
dla krajów trzecich, jak również dla 
przedsiębiorstw mających siedzibę na 
obszarze Unii Europejskiej,  może 
zezwolić na odstępstwo od ust. 1

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować pojęcie porozumienia między Wspólnotą i krajami trzecimi, tak by 
jednoznacznie odnosiło się ono do szczególnego typu porozumienia w dziedzinie energii, 
zapewniając właściwe przepisy prawne zarówno na rynkach europejskich, jak i 
zagranicznych, wzajemność oraz pełną dyscyplinę w zakresie ochrony inwestycji.  

Poprawka 223
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego
Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ust. 1.

2. Porozumienie zawarte z jednym lub 
większą liczbą krajów trzecich, którego 
Wspólnota jest stroną, mające na celu 
ustanowienie wspólnych ram inwestycji w 
sektorze energii i otwarcie rynku energii 
dla krajów trzecich, jak również dla 
przedsiębiorstw mających siedzibę na 
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obszarze Unii Europejskiej,  może 
zezwolić na odstępstwo od ust. 1

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować pojęcie porozumienia między Wspólnotą i krajami trzecimi, tak by 
jednoznacznie odnosiło się ono do szczególnego typu porozumienia w dziedzinie energii, 
zapewniając właściwe przepisy prawne zarówno na rynkach europejskich, jak i 
zagranicznych oraz wzajemność.   Dlatego też, zezwalając przedsiębiorstwom krajów trzecich 
na dostęp do rynków europejskich, należy zagwarantować takie same prawo dostępu 
europejskim firmom pragnącym wejść na rynek krajów trzecich.

Poprawka 224
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b skreślony
Wyznaczenie i certyfikacja operatorów 
systemu przesyłowego
1. Przedsiębiorstwa będące właścicielami 
systemu przesyłowego, które zgodnie z 
procedurą certyfikacji opisaną poniżej 
uzyskały certyfikację od krajowego urzędu 
regulacji jako spełniające wymogi art. 7 
ust. 1 i art. 7a, są zatwierdzane i 
wyznaczane jako operatorzy systemu 
przesyłowego przez państwa członkowskie. 
Wyznaczenie operatorów systemu 
przesyłowego jest przekazywane do 
wiadomości Komisji oraz publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Z zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, w przypadku, gdy 
właściciel systemu przesyłowego lub 
operator systemu przesyłowego, 
kontrolowany przez osobę lub osoby z 
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krajów trzecich zgodnie z art. 7a, zwraca 
się z wnioskiem o certyfikację, wniosek 
ten zostaje odrzucony, chyba że właściciel 
systemu przesyłowego lub operator 
systemu przesyłowego wykaże, że nie ma 
możliwości, aby na zainteresowany 
podmiot mógł być wywierany wpływ, z 
naruszeniem art. 7 ust. 1, bezpośrednio 
lub pośrednio przez jakiegokolwiek 
operatora prowadzącego działalność 
związaną z produkcją lub dostawą gazu 
lub energii elektrycznej, lub przez kraj 
trzeci.
3. Operatorzy systemu przesyłowego 
zgłaszają do urzędu regulacji wszelkie 
planowane transakcje, które mogą 
wymagać zmiany oceny ich zgodności z 
art. 7 ust. 1 lub art. 7a.
4. Urzędy regulacji monitorują 
nieprzerwaną zgodność operatorów 
systemu przesyłowego z art. 7 ust. 1 i 
art. 7a. Otwierają one procedurę 
certyfikacji w celu zapewnienia takiej 
zgodności:
(a) z chwilą zgłoszenia przez operatora 
systemu przesyłowego na mocy ust. 3;
(b) z własnej inicjatywy w przypadku, gdy 
posiadają wiedzę, że planowana zmiana w 
zakresie praw lub wpływu na właścicieli 
systemu przesyłowego lub operatorów 
systemu przesyłowego może doprowadzić 
do naruszenia art. 7 ust. 1 lub art. 7a, lub 
w przypadku, gdy mają podstawy sądzić, 
że takie naruszenie mogło mieć miejsce; 
lub
(c) na podstawie uzasadnionego wniosku 
Komisji.
5. Urzędy regulacji przyjmują decyzję w 
sprawie certyfikacji operatora systemu 
przesyłowego w terminie czterech miesięcy 
od daty zgłoszenia przez operatora 
systemu przesyłowego lub od daty wniosku 
Komisji. Po upływie tego terminu 
przyjmuje się, że certyfikacja została 
przyznana. Wyraźna lub dorozumiana 
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decyzja urzędu regulacji może stać się 
obowiązująca jedynie po zakończeniu 
procedury określonej w ust. 6 do 9 i tylko 
pod warunkiem, że Komisja nie wnosi 
względem niej zastrzeżeń.
6. Wyraźna lub dorozumiana decyzja w 
sprawie certyfikacji operatora systemu 
przesyłowego jest bezzwłocznie zgłaszana 
do Komisji przez urząd regulacji, włącznie 
z wszelkimi stosownymi informacjami 
odnoszącymi się do tej decyzji. 
7. Komisja bada zgłoszenie natychmiast 
po jego otrzymaniu. W terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania zgłoszenia, jeżeli 
Komisja stwierdza, że decyzja urzędu 
regulacji wzbudza wątpliwości co do jej 
zgodności z art. 7 ust. 1, art. 7a lub art. 7b 
ust. 2, podejmuje decyzję o wszczęciu 
postępowania. W takim przypadku 
Komisja wzywa urząd regulacji oraz 
przedmiotowego operatora systemu 
przesyłowego do przedstawienia uwag. W 
sytuacji, gdy Komisja potrzebuje 
dodatkowych informacji, termin 
dwumiesięczny może zostać przedłużony o 
dwa dodatkowe miesiące od momentu 
otrzymania kompletnych informacji
8. W przypadku gdy Komisja podjęła 
decyzję o wszczęciu postępowania, wydaje 
ona, w terminie nieprzekraczającym 
czterech miesięcy od daty takiej decyzji, 
ostateczną decyzję
(a) o niewnoszeniu zastrzeżeń względem 
decyzji urzędu regulacji;
lub
(b) o zażądaniu od przedmiotowego 
urzędu regulacji dokonania zmian w 
decyzji lub cofnięcia decyzji, jeżeli jest 
zdania, że nie zachowano zgodności z 
art. 7 ust. 1, art. 7a lub art. 7b ust. 2. 
9. W przypadku gdy Komisja nie podjęła 
decyzji o wszczęciu postępowania lub 
ostatecznej decyzji w terminach 
określonych odpowiednio w ust. 7 i 8, 
uważa się, że Komisja nie wniosła 
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zastrzeżeń względem decyzji urzędu 
regulacji.
10. Urząd regulacji stosuje się do decyzji 
Komisji o dokonaniu zmian w decyzji lub 
cofnięciu decyzji o przyznaniu certyfikacji 
w terminie czterech tygodni i odpowiednio 
informuje Komisję.
11. Urzędy regulacji oraz Komisja mogą 
zwrócić się do operatorów systemu 
przesyłowego i przedsiębiorstw 
prowadzących jakąkolwiek działalność w 
zakresie produkcji lub dostaw o wszelkie 
informacje istotne z punktu widzenia 
wypełnienia ich zadań zgodnie z 
niniejszym artykułem.
12. Urzędy regulacji oraz Komisja 
zachowują poufność informacji istotnych 
z handlowego punktu widzenia.
13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury 
dotyczącej stosowania ustępów 6 do 9. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 225
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13



PE404.543v03-00 40/127 AM\717987PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury 
dotyczącej stosowania ustępów 6 do 9. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna podejmować decyzji w tej sprawie poprzez procedurę komitetową; 
należy zastosować procedurę współdecyzji.

Poprawka 226
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury 
dotyczącej stosowania ustępów 6 do 9. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa reguluje już w wystarczającym stopniu wyznaczanie i certyfikację operatorów 
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systemu przesyłowego. Uprawnienie do przyjmowania wytycznych jest zatem zbędne.

Poprawka 227
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury dotyczącej 
stosowania ustępów 6 do 9. Środek ten, 
mający na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

13. Komisja może zmienić wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury 
dotyczącej stosowania ustępów 6 do 9. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, zmienia się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 228
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„13a. Procedury ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu, a w szczególności 
ograniczenia ustanowione w ust. 2 nie 
mają zastosowania do gazociągów, które 
służą wyłącznie połączeniu sieci krajów 
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pochodzenia dostaw gazu do miejsca 
przeznaczenia na obszarze Wspólnoty oraz 
do ich modernizacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Gazociągi dostarczające gaz bezpośrednio na obszar Wspólnoty nie powinny podlegać
procedurze certyfikacji. Realizacja najważniejszych projektów w zakresie produkcji i przesyłu 
gazu jest zazwyczaj prowadzona przez międzynarodowe konsorcja, do których należą 
przedsiębiorstwa zagraniczne produkujące gaz.  

Poprawka 229
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„13a. Procedury ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu, a w szczególności 
ograniczenia ustanowione w ust. 2 nie 
mają zastosowania do gazociągów, które 
służą wyłącznie połączeniu sieci krajów 
pochodzenia dostaw gazu do miejsca 
przeznaczenia na obszarze Wspólnoty oraz 
do ich modernizacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Gazociągi dostarczające gaz bezpośrednio na obszar Wspólnoty nie powinny podlegać 
procedurze certyfikacji. Realizacja najważniejszych projektów w zakresie produkcji i przesyłu 
gazu jest zazwyczaj prowadzona przez międzynarodowe konsorcja, do których należą 
przedsiębiorstwa zagraniczne produkujące gaz.  
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Poprawka 230
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„13a. Procedury ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu, a w szczególności 
ograniczenia ustanowione w ust. 2 nie 
mają zastosowania do gazociągów, które 
służą wyłącznie połączeniu sieci krajów 
pochodzenia dostaw gazu do miejsca 
przeznaczenia na obszarze Wspólnoty oraz 
do ich modernizacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja najważniejszych projektów w zakresie przesyłu gazu jest często prowadzona przez 
międzynarodowe konsorcja, do których należą przedsiębiorstwa zagraniczne produkujące 
gaz:  wykonanie przepisów dotyczących certyfikacji dla gazociągów dostarczających gaz 
bezpośrednio na obszar Wspólnoty mogłoby powstrzymać inwestycje w zakresie przywozu 
gazu. Należy wymagać certyfikacji jedynie dla infrastruktury tranzytu i przesyłu gazu w 
obrębie danego kraju, by uniknąć ryzyka, że kontrola zagranicznych przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo nad tą infrastrukturą przeszkodzi w prawidłowym rozwoju rynku.

Poprawka 231
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7b – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„13a. Procedury ustanowione na mocy 
niniejszego artykułu, a w szczególności 
ograniczenia ustanowione w ust. 2 nie 
mają zastosowania do gazociągów, które 
służą wyłącznie połączeniu sieci krajów 
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pochodzenia dostaw gazu do miejsca 
przeznaczenia na obszarze Wspólnoty oraz 
do ich modernizacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Gazociągi dostarczające gaz bezpośrednio na obszar Wspólnoty nie powinny podlegać 
procedurze certyfikacji. Realizacja najważniejszych projektów w zakresie produkcji i przesyłu 
gazu jest zazwyczaj prowadzona przez międzynarodowe konsorcja, do których należą 
przedsiębiorstwa zagraniczne produkujące gaz:  w większości przypadków przedsiębiorstwa 
biorące udział w tych projektach są kontrolowane lub uczestniczą w nich kraje trzecie. 

Poprawka 232
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 7c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c skreślony
Wyznaczenie operatorów systemu 
magazynowania i systemu LNG
Państwa członkowskie albo zobowiązane 
przez nie do tego przedsiębiorstwa 
gazownicze, będące właścicielami 
instalacji magazynowych lub instalacji 
LNG, wyznaczają jednego albo większą 
liczby operatorów systemu na okres 
określony przez państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę efektywność i rachunek 
ekonomiczny.”

Or. en
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Poprawka 233
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych eksploatować, 
konserwować i remontować oraz 
rozbudowywać bezpieczne, niezawodne i 
efektywne instalacje przesyłowe, 
magazynowe lub instalacje LNG, przy 
należytym poszanowaniu środowiska 
naturalnego, a także wspierać efektywność 
energetyczną oraz badania i innowacje, 
przede wszystkim pod kątem zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii oraz 
upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych;

(a) w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych eksploatować, 
konserwować i remontować oraz 
rozbudowywać bezpieczne, niezawodne i 
efektywne instalacje przesyłowe, 
magazynowe lub instalacje LNG, przy 
należytym poszanowaniu środowiska 
naturalnego;

Or. de

Uzasadnienie

Zadaniem operatorów instalacji przesyłowych, magazynowych lub instalacji LNG jest 
zagwarantowanie bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej infrastruktury. Dalej idących celów nie 
da się zrealizować za pośrednictwem operatorów. Cele te wchodzą w zakres 
odpowiedzialności danych państw członkowskich lub innych podmiotów rynkowych.

Poprawka 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustęp 1  – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych eksploatować, 
konserwować i remontować oraz 

(a) w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych eksploatować, 
konserwować i remontować oraz 
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rozbudowywać bezpieczne, niezawodne i 
efektywne instalacje przesyłowe, 
magazynowe lub instalacje LNG, przy 
należytym poszanowaniu środowiska 
naturalnego, a także wspierać efektywność 
energetyczną oraz badania i innowacje, 
przede wszystkim pod kątem zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii oraz 
upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych;

rozbudowywać bezpieczne, niezawodne i 
efektywne instalacje przesyłowe, 
magazynowe lub instalacje LNG, przy 
należytym poszanowaniu środowiska 
naturalnego, a także wspierać efektywność 
energetyczną oraz aktywną integrację 
zdecentralizowanego wytwarzania energii 
i energii odnawialnej na wielką skalę oraz 
badania i innowacje, by zrealizować te 
cele.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne integrowanie energii odnawialnych należy również do zadań operatorów systemów.

Poprawka 235
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustęp 1  – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W art. 8 ust. 1 dodaje się następującą 
literę:
„(da) być odpowiedzialnym za pobieranie 
opłat za ograniczenia przesyłowe i opłat w 
ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
przyznawanie i zarządzanie dostępem 
strony trzeciej oraz przedstawianie 
uzasadnień w przypadku odmowy dostępu, 
co monitorują krajowe organy 
regulacyjne; wykonując zadania 
wynikające z niniejszego artykułu, 
operatorzy systemów przesyłowych 
uwzględniają przede wszystkim korzyści 
dla regionu, w którym prowadzą 
działalność.”
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł wyszczególnia niektóre działania, które muszą być prowadzone przez operatorów 
systemów przesyłowych, ale należy także też zapewnić przedstawianie w przejrzysty sposób 
przyczyn, dla których wydaje się odmowę dostępu.

Poprawka 236
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 6 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Art. 8 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Państwa członkowskie za 
pośrednictwem krajowych organów 
regulacyjnych mogą żądać od operatorów 
systemu przesyłowego spełnienia 
minimalnych standardów w zakresie 
utrzymania i rozwoju systemu 
przesyłowego, łącznie ze zdolnością 
połączeń wzajemnych. Krajowym 
organom regulacyjnym należy powierzyć 
szersze uprawnienia w celu zapewnienia 
ochrony konsumentów w Unii 
Europejskiej.”

Or. en

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących utrzymania sieci ochrona konsumentów musi mieć 
znaczenie priorytetowe, tak aby zapewnić, że użytkownicy nie odczują żadnych negatywnych 
skutków. Obecnie wiele krajowych organów regulacyjnych nie posiada uprawnień, by zadbać 
o odbiorcę europejskiego, a zatem wszystkie decyzje podejmowane są z uwzględnieniem 
jedynie odbiorcy krajowego. Jeżeli ma powstać prawdziwie europejski rynek energii, sytuacja 
ta będzie musiała ulec zmianie.
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Poprawka 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 6 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Art. 8 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Państwa członkowskie za 
pośrednictwem krajowych organów 
regulacyjnych mogą żądać od operatorów 
systemu przesyłowego spełnienia 
minimalnych standardów w zakresie 
utrzymania i rozwoju systemu 
przesyłowego, łącznie ze zdolnością 
połączeń wzajemnych. Krajowym 
organom regulacyjnym należy powierzyć 
szersze uprawnienia w celu zapewnienia 
ochrony konsumentów w Unii 
Europejskiej.”

Or. en

(Dodanie pewnych wyjaśnień do art. 8 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE)

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących utrzymania sieci ochrona konsumentów musi mieć 
znaczenie priorytetowe, tak aby zapewnić, że użytkownicy nie odczują żadnych negatywnych 
skutków. Obecnie wiele krajowych organów regulacyjnych nie posiada uprawnień, by zadbać 
o odbiorcę europejskiego, a zatem wszystkie decyzje podejmowane są z uwzględnieniem 
jedynie odbiorcy krajowego. Jeżeli ma powstać prawdziwie europejski rynek energii, sytuacja 
ta będzie musiała ulec zmianie.
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Poprawka 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 6 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustępy od 4 a do 4 h (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) W art. 8 dodaje się ustępy w 
brzmieniu:
„4a. Co najmniej raz na dwa lata 
operatorzy systemu przesyłowego 
opracowują dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci. Podejmują oni skuteczne działania 
gwarantujące adekwatność systemu i 
bezpieczeństwo dostaw.
4b. W szczególności dziesięcioletni plan 
rozwoju sieci:
a) wskazuje uczestnikom rynku 
najważniejszą infrastrukturę przesyłową, 
która ma zostać zbudowana w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat;
b) przedstawia wszystkie inwestycje, w 
związku z którymi podjęto decyzję 
wykonawczą, i wskazuje nowe inwestycje, 
co do których należy podjąć decyzję 
wykonawczą w ciągu najbliższych trzech 
lat.
4c. W celu opracowania tego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
każdy operator systemu przesyłowego 
dokonuje szacunków dotyczących 
wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi 
krajami, biorąc pod uwagę istniejące 
plany regionalne i ogólnoeuropejskie 
dotyczące inwestycji w sieć. Operator 
systemu przesyłowego odpowiednio 
wcześnie przedkłada projekt tego planu 
właściwemu organowi krajowemu.
4d. Właściwy organ krajowy podejmuje 
otwarte i przejrzyste konsultacje w sprawie 
projektu planu ze wszystkimi 
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zainteresowanymi użytkownikami sieci i 
może opublikować wyniki takich 
konsultacji, w szczególności te, które 
dotyczą ewentualnych potrzeb 
inwestycyjnych. 
4e. Właściwy organ krajowy bada, czy 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne 
wskazane podczas konsultacji. Właściwy 
organ krajowy może zobowiązać 
operatora systemu przesyłowego do 
zmiany planu.
4f. Właściwym organem krajowym dla 
celów wymienionych w ust. 4c, 4d i 4e 
może być krajowy organ regulacyjny, inny 
właściwy krajowy organ publiczny lub 
organ sprawujący powiernictwo nad 
rozwojem sieci, powołany przez operatora 
systemu przesyłowego. W tym ostatnim 
przypadku operatorzy systemu 
przesyłowego przedkładają projekt statutu, 
wykaz członków i regulamin do 
zatwierdzenia przez właściwy krajowy 
organ publiczny.
4g. Jeżeli operator systemu przesyłowego 
nie wdroży konkretnej inwestycji 
wymienionej w dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci, która ma zostać 
zrealizowana w ciągu najbliższych trzech 
lat, państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny jest 
uprawniony do zastosowania jednego 
z następujących środków:
a) zażądanie, z zastosowaniem wszelkich 
środków prawnych, od operatora systemu 
przesyłowego, aby wypełnił swoje 
zobowiązania inwestycyjne, wykorzystując 
posiadane zdolności finansowe; lub
b) zaproszenia niezależnych inwestorów 
do składania ofert przetargowych 
dotyczących niezbędnych inwestycji 
w system przesyłowy przy jednoczesnym 
ewentualnym zobowiązaniu operatora 
systemu przesyłowego do:
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– wyrażenia zgody na finansowanie przez 
stronę trzecią,
– wyrażenia zgody na wykonanie 
czynności budowlanych przez stronę 
trzecią lub zgromadzenie nowych 
aktywów,
– operowania nowymi aktywami.
Właściwe ustalenia finansowe 
zatwierdzane są przez krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy organ 
krajowy. W obydwu przypadkach
regulacja taryf dopuszcza dochody, które 
pokrywają koszty takich inwestycji.

4h. Właściwy krajowy organ publiczny 
monitoruje i ocenia wdrażanie planu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane poprawki gwarantują w szczególności , że niezbędne inwestycje w sieci będą 
dokonywane nawet wbrew woli operatora systemu przesyłowego oraz że nie można odmówić 
przyłączenia do sieci. W przypadku, gdy operator systemu przesyłowego odrzuca wdrożenie 
konkretnej inwestycji, przewidziane są dwa środki: właściwy organ publiczny domaga się, by 
operator systemu przesyłowego dokonał inwestycji lub uruchamia procedurę przetargową.

Poprawka 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 6 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) W art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„4a. Przy realizacji zadań operatorzy 
systemu przesyłowego uwzględniają 
kodeksy techniczne i rynkowe przyjęte 
przez Europejską Sieć Operatorów 
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Systemów Przesyłowych Gazu.”

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest by kodeksy przyjęte przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
były wdrażane przez wszystkich operatorów systemu przesyłowego.  Dzięki powiązaniu 
kodeksów z zadaniami operatorów systemu przesyłowego, jak określono w dyrektywie w 
sprawie gazu, prawne znaczenie kodeksów zostanie znacznie wzmocnione, tracąc swój 
całkowicie dobrowolny charakter.

Poprawka 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 6 d (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 8a
Skuteczny i wydajny rozdział systemów 
przesyłowych
I. Składniki majątkowe, aktywa, zasoby 
ludzkie i tożsamość
1. Operatorzy systemów przesyłowych 
posiadają wszelkie zasoby ludzkie, 
rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, które są 
konieczne do regularnego prowadzenia 
działalności polegającej na przesyle gazu, 
zwłaszcza:
(i) operator systemu przesyłowego posiada 
składniki majątku, które są niezbędne do 
prowadzenia regularnej działalności 
polegającej na przesyle gazu;
(ii) operatorzy systemów przesyłowych 
zatrudniają pracowników niezbędnych do 
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prowadzenia regularnej działalności 
polegającej na przesyle gazu;
(iii) udostępnianie zasobów ludzkich i 
świadczenie usług między oddziałami 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
i zajmującego się produkcją lub dostawą 
ogranicza się do przypadków, w których 
nie powoduje to dyskryminacji, oraz 
podlega zatwierdzeniu przez krajowe 
organy regulacyjne, tak aby wykluczyć 
możliwość wystąpienia zakłóceń 
konkurencji i konfliktu interesów;
(iv) z odpowiednim wyprzedzeniem 
udostępnia się odpowiednie środki 
finansowe na realizację przyszłych 
projektów inwestycyjnych.
2. Czynności niezbędne do normalnego 
prowadzenia działalności polegającej na 
przesyle gazu, o której mowa w ustępie 1, 
obejmują co najmniej:
– reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego oraz kontakty z podmiotami 
trzecimi i krajowymi urzędami regulacji;
– udzielanie podmiotom trzecim dostępu 
do sieci i administrowanie tym procesem;
– pobieranie opłat za dostęp, opłat za 
ograniczenia przepustowości oraz 
należności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi, zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
– eksploatację, utrzymanie i rozwój 
systemu przesyłowego;
– planowanie inwestycyjne gwarantujące 
długoterminowe zaspokajanie przez 
system rozsądnego popytu oraz 
bezpieczeństwo dostaw;
– doradztwo i reprezentację prawną;
– usługi księgowe i informatyczne.
3. Operatorzy systemu przesyłowego mają 
prawną formę spółki akcyjnej.
4. Operator systemu przesyłowego ma 
własną tożsamość prawną, wyraźnie 



PE404.543v03-00 54/127 AM\717987PL.doc

PL

różniącą się od przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, oraz inny znak 
firmowy, kanały komunikacyjne i 
pomieszczenia firmowe.
5. Rachunki operatorów systemu 
przesyłowego poddawane są audytowi 
prowadzonemu przez audytora innego niż 
audytor przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo i wszystkich jego spółek 
zależnych.
II. Niezależność zarządzania operatora 
systemu przesyłowego, prezesa zarządu 
lub zarządu
6. O decyzjach dotyczących powołania 
prezesa zarządu i wszelkich przypadków 
przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy z prezesem zarządu lub członkami 
zarządu operatora systemu przesyłowego, 
jak również o decyzjach dotyczących 
zawarcia lub przedterminowego 
wypowiedzenia umów o pracę z tymi 
osobami powiadamia się krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny. Decyzje te i umowy stają 
się wiążące pod warunkiem, że organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny nie skorzysta z prawa 
sprzeciwu w ciągu 3 tygodni od dnia 
powiadomienia. Skorzystanie z weta jest 
możliwe, jeżeli nominacja oraz zawarcie 
stosownej umowy budzą poważne 
wątpliwości co do zawodowej 
niezależności powołanego prezesa lub 
członka zarządu. W przypadku 
wcześniejszego rozwiązania stosunku 
pracy i odpowiednich umów z tymi 
osobami z prawa weta można skorzystać 
tylko, jeżeli istnieją poważne wątpliwości 
dotyczące podstawy i uzasadnienia tego 
rozwiązania stosunku pracy.
7. Prawo odwołania się do krajowego 
organu regulacyjnego, innego właściwego 
krajowego organu publicznego lub do 
sądu jest zagwarantowane kadrze 
zarządzającej operatora systemu 
przesyłowego w odniesieniu do 
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przypadków przedterminowego 
rozwiązania ich umów o pracę.
8. Po rozwiązaniu stosunku pracy przez 
operatora systemu przesyłowego prezes 
i członkowie zarządu nie mogą zostać 
zatrudnieni w oddziałach przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującego się 
produkcją lub dostawą przez okres co 
najmniej 3 lat.
9. Prezes zarządu lub członkowie zarządu 
nie mogą być zainteresowani otrzymaniem 
ani otrzymywać jakiegokolwiek 
wynagrodzenia od jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa należącego do 
zintegrowanej pionowo firmy innego niż 
operator systemu przesyłowego. 
Wynagrodzenie prezesa zarządu lub 
członków zarządu w żadnej ze swoich 
części składowych nie jest uzależnione od 
działalności przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo innej niż 
działalność operatora systemu 
przesyłowego.
10. Prezes lub członkowie zarządu 
operatora systemu przesyłowego nie mogą 
ponosić bezpośredniej ani pośredniej 
odpowiedzialności za bieżące 
funkcjonowanie jakiegokolwiek innego 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.
11. Bez uszczerbku dla powyższych 
postanowień operator systemu 
przesyłowego posiada realne prawa 
podejmowania decyzji, niezależne od 
zintegrowanego przedsiębiorstwa 
gazowniczego, dotyczące aktywów 
koniecznych do eksploatacji, utrzymania 
lub rozbudowy sieci. Nie powinno to 
stanowić przeszkody dla funkcjonowania 
właściwych mechanizmów 
koordynacyjnych gwarantujących 
ochronę praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania, dotyczących zwrotu z 
aktywów, uregulowanych pośrednio 
zgodnie z art. 24c, w przedsiębiorstwie 
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zależnym. W szczególności umożliwia to 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
dokumentu operatora systemu 
przesyłowego i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania się przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji linii 
przesyłowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu.
III. Rada nadzorcza i zarząd
12. Prezes i wiceprezesi rady nadzorczej 
lub zarządu operatora systemu 
przesyłowego nie mogą pracować 
w jakimkolwiek charakterze w którymś 
z oddziałów przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującym się 
produkcją lub dostawą.
13. Rada nadzorcza lub zarząd operatora 
systemu przesyłowego składa się również z 
niezależnych członków powoływanych na 
okres co najmniej pięciu lat. O powołaniu 
członków rady nadzorczej lub zarządu 
informuje się krajowy organ regulacyjny 
lub inny właściwy krajowy organ 
publiczny, a moc prawną uzyskuje ono po 
spełnieniu warunków, o których mowa w 
ust. 6.
14. Dla celów wynikających z ust. 13 
członka rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego uważa się 
za niezależnego, jeżeli nie jest on 
zaangażowany w działalność gospodarczą 
ani nie ma żadnych innych powiązań z 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo, udziałowcami sprawującymi nad 
nim kontrolę lub z kierownictwem tychże 
podmiotów, dzięki czemu nie występuje 
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konflikt interesów, a osoba ta w 
szczególności:
(a) nie była pracownikiem jakiegokolwiek 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo zajmującego się produkcją 
i dostawą w ciągu pięciu lat 
poprzedzających jej powołanie do rady 
nadzorczej lub zarządu;
(b) nie jest zainteresowana 
otrzymywaniem ani nie otrzymuje 
jakichkolwiek wynagrodzeń od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którejkolwiek z jego firm zależnych, z 
wyjątkiem operatora systemu 
przesyłowego;
(c) nie utrzymuje kontaktów biznesowych 
z którymkolwiek z oddziałów 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
zajmujących się dostawą energii w okresie 
sprawowania funkcji członka rady 
nadzorczej lub zarządu;
(d) nie jest członkiem zarządu spółki, do 
której przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo powołuje członków rady 
nadzorczej lub zarządu.
IV. Urzędnik ds. zgodności
15. Państwa członkowskie gwarantują 
opracowanie i wdrożenie przez 
operatorów systemu przesyłowego 
programu zgodności, który określa środki 
przyjmowane w celu wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych. Program ten 
określa również szczegółowe zobowiązania 
pracowników operatora systemu 
przesyłowego w celu realizacji tego 
zadania. Program podlega zatwierdzeniu 
przez krajowy urząd regulacji lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny. 
Przestrzeganie programu jest 
nadzorowane przez bezstronnego 
urzędnika ds. zgodności. Krajowy organ 
regulacyjny posiada uprawnienia do 
nakładania kar w przypadku 
nieprawidłowego stosowania programu 
zgodności przez operatora systemu 
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przesyłowego.
16. Prezes lub zarząd operatora systemu 
przesyłowego powołuje osobę lub organ 
do pełnienia funkcji urzędnika ds. 
zgodności, który będzie odpowiadał za:
(i) monitorowanie wdrożenia programu 
zgodności;
(ii) przygotowanie szczegółowego 
rocznego sprawozdania zawierającego 
opis działań, które należy podjąć w celu 
wdrożenia programu zgodności, oraz 
przedłożenie go krajowemu organowi 
regulacyjnemu;
(iii) wydawanie zaleceń w odniesieniu do 
programu zgodności i jego wdrożenia.
17. Bezstronność urzędnika ds. zgodności 
jest zagwarantowana w szczególności 
postanowieniami umowy o pracę.
18. Urzędnik ds. zgodności jest 
upoważniony do regularnego zwracania 
się do rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego, 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz urzędu regulacji. 
19. Urzędnik ds. zgodności uczestniczy we 
wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej 
lub zarządu operatora systemu 
przesyłowego dotyczących następujących 
zagadnień:
(i) warunki dostępu i podłączenia do 
systemu, w tym pobieranie opłat za dostęp, 
opłat za ograniczenia przesyłowe oraz 
należności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi, zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
(ii) przedsięwzięcia mające na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
sieci przesyłowej, w tym inwestycje w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;
(iii) zakup energii w celu pokrycia strat
energii.
20. Na posiedzeniach tych urzędnik ds. 
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zgodności dba o to, aby nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej lub zarządowi informacji o 
działalności wytwórców lub dostawców, 
które mogłyby być istotne z handlowego 
punktu widzenia.
21. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora sieci przesyłowej oraz do 
wszelkich informacji niezbędnych do 
realizacji swoich zadań.
Urzędnik ds. zgodności jest powoływany 
i usuwany ze stanowiska przez prezesa lub 
zarząd jedynie po uzyskaniu wcześniejszej 
zgody krajowego organu regulacyjnego”.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje skuteczne rozdzielenie bez uszczerbku dla kwestii własności. 
Wprowadzając powyższe mechanizmy, gwarantuje się strukturalną i finansową niezależność 
operatora sieci przesyłowej od produkcji przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. 
Neutralność operatora sieci przesyłowej będzie kontrolowana przez krajowy organ 
regulacyjny, urzędnika ds. zgodności i audytora. Jako drugi element tej opcji wprowadza się 
skuteczne sankcje, którymi mogą się posługiwać organy regulacyjne, co gwarantuje, że 
operator sieci przesyłowej traci pozycję umożliwiającą mu zablokowanie inwestycji w sieć.

Poprawka 241
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 9 skreślony
Niezależni operatorzy systemu
1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
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państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 7 ust. 1 pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i pod warunkiem 
zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez 
Komisję. W żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 7 ust. 1.
2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:
(a) kandydat na operatora wykazał, że 
spełnia wymogi art. 7 ust. 1 lit. b) do 
lit. d);
(b) kandydat na operatora wykazał, że 
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 8;
(c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
dziesięcioletniego planu rozbudowy sieci, 
przedstawionego przez urząd regulacji;
(d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał swoją zdolność do zachowania 
zgodności ze swoimi zobowiązaniami 
zgodnie z ust. 6. W tym celu udostępnia on 
wszelkie projekty postanowień umownych 
z przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;
(e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność do zachowania zgodności ze 
swoimi zobowiązaniami zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1775/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.
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3. Przedsiębiorstwa, którym urząd 
regulacji udzielił certyfikacji jako 
spełniającym wymogi art. 7a i art. 9 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane przez 
państwa członkowskie jako niezależni 
operatorzy systemu. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 7b.
4. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7b i stwierdza, że urząd regulacji nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu przesyłowego, 
niezależnego operatora systemu na okres 
5 lat. W dowolnym terminie właściciel 
systemu przesyłowego może 
zaproponować urzędowi regulacji 
wyznaczenie nowego niezależnego 
operatora systemu zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 1.
5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, włącznie z pobieraniem 
opłat za dostęp i opłat za ograniczenia 
przesyłowe, za eksploatację, konserwację i 
remonty oraz rozbudowę systemu 
przesyłowego, jak również za zapewnienie 
długofalowej zdolności systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
za pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą zezwoleń), budowę i oddanie do 
eksploatacji nowej infrastruktury. W tym 
celu pełni on funkcję operatora systemu 
przesyłowego zgodnie z niniejszym 
rozdziałem. Właściciele systemu 
przesyłowego nie mogą być 
odpowiedzialni za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, ani za planowanie 
inwestycyjne.



PE404.543v03-00 62/127 AM\717987PL.doc

PL

6. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciel 
systemu przesyłowego:
(a) zapewnia wszelką stosowną 
współpracę i wsparcie niezależnemu 
operatorowi systemu dla celów realizacji 
jego zadań, w tym zwłaszcza wszelkie 
stosowne informacje;
(b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez urząd regulacji, lub 
wyraża zgodę, aby były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Odpowiednie uzgodnienia 
dotyczące finansowania podlegają 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez urząd 
regulacji. Przed zatwierdzeniem 
finansowania urząd regulacji konsultuje 
się z właścicielem aktywów sieciowych 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami;
(c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, 
których jest właścicielem i które są 
zarządzane przez niezależnego operatora 
systemu, z wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu;
(d) dostarcza gwarancji niezbędnych w 
celu ułatwienia finansowania wszelkiej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem tych 
inwestycji, w przypadku których zgodnie z 
ust. 2 wyraził swoją zgodę na 
finansowanie przez zainteresowaną stronę 
trzecią, w tym niezależnego operatora 
systemu.
7. W ścisłej współpracy z urzędem 
regulacji właściwy krajowy organ ochrony 
konkurencji otrzymuje wszelkie stosowne 
uprawnienia do skutecznego 
monitorowania zgodności właściciela 
systemu przesyłowego z jego 
zobowiązaniami na mocy ust. 6.

Or. en
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Uzasadnienie

Koncepcja niezależnego operatora systemu implikuje przerost biurokracji i kosztowną 
kontrolę regulacyjną i dlatego nie stanowi realistycznej alternatywy dla rozdzielenia 
własnościowego.

Poprawka 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Niezależni operatorzy systemu
1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 7 ust. 1 pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i pod warunkiem 
zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez 
Komisję. W żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 7 ust. 1.
2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:
(a) kandydat na operatora wykazał, że 
spełnia wymogi art. 7 ust. 1 lit. b) do 
lit. d);
(b) kandydat na operatora wykazał, że 
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
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aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 8;
(c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
dziesięcioletniego planu rozbudowy sieci, 
przedstawionego przez urząd regulacji;
(d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał swoją zdolność do zachowania 
zgodności ze swoimi zobowiązaniami 
zgodnie z ust. 6. W tym celu udostępnia on 
wszelkie projekty postanowień umownych 
z przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;
(e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność do zachowania zgodności ze 
swoimi zobowiązaniami zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1775/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.

3. Przedsiębiorstwa, którym urząd 
regulacji udzielił certyfikacji jako 
spełniającym wymogi art. 7a i art. 9 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane przez 
państwa członkowskie jako niezależni 
operatorzy systemu. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 7b.

4. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7b i stwierdza, że urząd regulacji nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu przesyłowego, 
niezależnego operatora systemu na okres 
5 lat. W dowolnym terminie właściciel 
systemu przesyłowego może 
zaproponować urzędowi regulacji 
wyznaczenie nowego niezależnego 
operatora systemu zgodnie z procedurą 
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określoną w art. 9 ust. 1.
5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, włącznie z pobieraniem 
opłat za dostęp i opłat za ograniczenia 
przesyłowe, za eksploatację, konserwację i 
remonty oraz rozbudowę systemu 
przesyłowego, jak również za zapewnienie 
długofalowej zdolności systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
za pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą zezwoleń), budowę i oddanie do 
eksploatacji nowej infrastruktury. W tym 
celu pełni on funkcję operatora systemu 
przesyłowego zgodnie z niniejszym 
rozdziałem. Właściciele systemu 
przesyłowego nie mogą być 
odpowiedzialni za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, ani za planowanie 
inwestycyjne.
6. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciel 
systemu przesyłowego:
(a) zapewnia wszelką stosowną 
współpracę i wsparcie niezależnemu 
operatorowi systemu dla celów realizacji 
jego zadań, w tym zwłaszcza wszelkie 
stosowne informacje;
(b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez urząd regulacji, lub 
wyraża zgodę, aby były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Odpowiednie uzgodnienia 
dotyczące finansowania podlegają 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez urząd 
regulacji. Przed zatwierdzeniem 
finansowania urząd regulacji konsultuje 
się z właścicielem aktywów sieciowych 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami;
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(c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, 
których jest właścicielem i które są 
zarządzane przez niezależnego operatora 
systemu, z wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu;
(d) dostarcza gwarancji niezbędnych w 
celu ułatwienia finansowania wszelkiej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem tych 
inwestycji, w przypadku których zgodnie z 
ust. 2 wyraził swoją zgodę na 
finansowanie przez zainteresowaną stronę 
trzecią, w tym niezależnego operatora 
systemu.
7. W ścisłej współpracy z urzędem 
regulacji właściwy krajowy organ ochrony 
konkurencji otrzymuje wszelkie stosowne 
uprawnienia do skutecznego 
monitorowania zgodności właściciela 
systemu przesyłowego z jego 
zobowiązaniami na mocy ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie własnościowe krajowych sieci przesyłowych stanowi jedyną możliwość 
zagwarantowania niezależności administratorów krajowych sieci przesyłowych i poprawienia 
przejrzystości. Umożliwiłoby ono również administratorom krajowych sieci przesyłowych 
skuteczniejsze odgrywanie roli czynnika usprawniającego rynek. W systemie niezależnego 
operatora systemu własność krajowych sieci przesyłowych oraz działalność handlowa 
pozostaje w tych samych rękach. Chociaż krajowa działalność przesyłowa podlega ścisłej 
regulacji, prowadzi to do niezliczonej liczby przepisów.

Poprawka 243
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Niezależni operatorzy systemu
1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 7 ust. 1 pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i pod warunkiem 
zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez 
Komisję. W żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 7 ust. 1.
2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:
(a) kandydat na operatora wykazał, że 
spełnia wymogi art. 7 ust. 1 lit. b) do 
lit. d); 
(b) kandydat na operatora wykazał, że
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 8;
(c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
dziesięcioletniego planu rozbudowy sieci, 
przedstawionego przez urząd regulacji;
(d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał swoją zdolność do zachowania 
zgodności ze swoimi zobowiązaniami 
zgodnie z ust. 6. W tym celu udostępnia on 
wszelkie projekty postanowień umownych 
z przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;



PE404.543v03-00 68/127 AM\717987PL.doc

PL

(e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność do zachowania zgodności ze 
swoimi zobowiązaniami zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1775/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.
3. Przedsiębiorstwa, którym urząd 
regulacji udzielił certyfikacji jako 
spełniającym wymogi art. 7a i art. 9 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane przez 
państwa członkowskie jako niezależni 
operatorzy systemu. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 7b.
4. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7b i stwierdza, że urząd regulacji nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu przesyłowego, 
niezależnego operatora systemu na okres 
5 lat. W dowolnym terminie właściciel 
systemu przesyłowego może 
zaproponować urzędowi regulacji 
wyznaczenie nowego niezależnego 
operatora systemu zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 1.

5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, włącznie z pobieraniem 
opłat za dostęp i opłat za ograniczenia 
przesyłowe, za eksploatację, konserwację i 
remonty oraz rozbudowę systemu 
przesyłowego, jak również za zapewnienie 
długofalowej zdolności systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
za pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
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odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą zezwoleń), budowę i oddanie do 
eksploatacji nowej infrastruktury. W tym 
celu pełni on funkcję operatora systemu 
przesyłowego zgodnie z niniejszym 
rozdziałem. Właściciele systemu 
przesyłowego nie mogą być 
odpowiedzialni za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, ani za planowanie 
inwestycyjne.
6. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciel 
systemu przesyłowego:
(a) zapewnia wszelką stosowną 
współpracę i wsparcie niezależnemu 
operatorowi systemu dla celów realizacji 
jego zadań, w tym zwłaszcza wszelkie 
stosowne informacje;
(b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez urząd regulacji, lub 
wyraża zgodę, aby były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Odpowiednie uzgodnienia 
dotyczące finansowania podlegają 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez urząd 
regulacji. Przed zatwierdzeniem 
finansowania urząd regulacji konsultuje 
się z właścicielem aktywów sieciowych 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami;
(c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, 
których jest właścicielem i które są 
zarządzane przez niezależnego operatora 
systemu, z wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu;
(d) dostarcza gwarancji niezbędnych w 
celu ułatwienia finansowania wszelkiej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem tych 
inwestycji, w przypadku których zgodnie z 
ust. 2 wyraził swoją zgodę na 
finansowanie przez zainteresowaną stronę 
trzecią, w tym niezależnego operatora 
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systemu.
7. W ścisłej współpracy z urzędem 
regulacji właściwy krajowy organ ochrony 
konkurencji otrzymuje wszelkie stosowne 
uprawnienia do skutecznego 
monitorowania zgodności właściciela 
systemu przesyłowego z jego 
zobowiązaniami na mocy ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja niezależnego operatora systemu implikuje przerost biurokracji i kosztowną 
kontrolę regulacyjną i dlatego nie stanowi realistycznej alternatywy dla rozdzielenia 
własnościowego.

Poprawka 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony

Niezależni operatorzy systemu

1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 7 ust. 1 pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i pod warunkiem 
zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez 
Komisję. W żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
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właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 7 ust. 1.
2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:
(a) kandydat na operatora wykazał, że 
spełnia wymogi art. 7 ust. 1 lit. b) do 
lit. d);
(b) kandydat na operatora wykazał, że 
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 8;
(c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
dziesięcioletniego planu rozbudowy sieci, 
przedstawionego przez urząd regulacji;
(d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał swoją zdolność do zachowania 
zgodności ze swoimi zobowiązaniami 
zgodnie z ust. 6. W tym celu udostępnia on 
wszelkie projekty postanowień umownych 
z przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;
(e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność do zachowania zgodności ze 
swoimi zobowiązaniami zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1775/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.
3. Przedsiębiorstwa, którym urząd 
regulacji udzielił certyfikacji jako 
spełniającym wymogi art. 7a i art. 9 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane przez 
państwa członkowskie jako niezależni 
operatorzy systemu. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 7b.
4. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
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art. 7b i stwierdza, że urząd regulacji nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu przesyłowego, 
niezależnego operatora systemu na okres 
5 lat. W dowolnym terminie właściciel 
systemu przesyłowego może 
zaproponować urzędowi regulacji 
wyznaczenie nowego niezależnego 
operatora systemu zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 1.
5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, włącznie z pobieraniem 
opłat za dostęp i opłat za ograniczenia 
przesyłowe, za eksploatację, konserwację i 
remonty oraz rozbudowę systemu 
przesyłowego, jak również za zapewnienie 
długofalowej zdolności systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
za pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą zezwoleń), budowę i oddanie do 
eksploatacji nowej infrastruktury. W tym
celu pełni on funkcję operatora systemu 
przesyłowego zgodnie z niniejszym 
rozdziałem. Właściciele systemu 
przesyłowego nie mogą być 
odpowiedzialni za przyznawanie dostępu 
stronom trzecim i zarządzanie dostępem 
stron trzecich, ani za planowanie 
inwestycyjne.
6. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciel 
systemu przesyłowego:
(a) zapewnia wszelką stosowną 
współpracę i wsparcie niezależnemu 
operatorowi systemu dla celów realizacji 
jego zadań, w tym zwłaszcza wszelkie 
stosowne informacje;
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(b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez urząd regulacji, lub 
wyraża zgodę, aby były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Odpowiednie uzgodnienia 
dotyczące finansowania podlegają 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez urząd 
regulacji. Przed zatwierdzeniem 
finansowania urząd regulacji konsultuje 
się z właścicielem aktywów sieciowych 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami;
(c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, 
których jest właścicielem i które są 
zarządzane przez niezależnego operatora 
systemu, z wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu; 
(d) dostarcza gwarancji niezbędnych w 
celu ułatwienia finansowania wszelkiej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem tych 
inwestycji, w przypadku których zgodnie z 
ust. 2 wyraził swoją zgodę na 
finansowanie przez zainteresowaną stronę 
trzecią, w tym niezależnego operatora 
systemu.
7. W ścisłej współpracy z urzędem 
regulacji właściwy krajowy organ ochrony 
konkurencji otrzymuje wszelkie stosowne 
uprawnienia do skutecznego 
monitorowania zgodności właściciela 
systemu przesyłowego z jego 
zobowiązaniami na mocy ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja niezależnego operatora systemu implikuje przerost biurokracji i kosztowną 
kontrolę regulacyjną i dlatego nie stanowi realistycznej alternatywy dla rozdzielenia 
własnościowego.
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Poprawka 245
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 7 ust. 1 pod warunkiem, 
że niezależny operator systemu został 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
na wniosek właściciela systemu 
przesyłowego i pod warunkiem 
zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez 
Komisję.  W żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 7 ust. 1.

1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 7 ust. 1 pod warunkiem, 
że niezależny operator systemu w tym 
państwie członkowskim został wyznaczony 
przez państwo członkowskie na wniosek 
właściciela systemu przesyłowego i pod 
warunkiem zatwierdzenia takiego 
wyznaczenia przez Komisję. W żadnym 
wypadku nie można uniemożliwiać 
przedsiębiorstwu zintegrowanemu 
pionowo, będącemu właścicielem systemu 
przesyłowego, podejmowania kroków w 
celu spełnienia art. 7 ust. 1.

Or. en

(Artykuł 1 pkt 8 ust. 1 wniosku Komisji zmieniono jak powyżej).

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że w państwie członkowskim można wyznaczyć tylko jednego 
niezależnego operatora systemu. Powołanie wielu niezależnych operatorów systemu w jednym 
państwie członkowskim nie byłoby korzystne dla rozwoju rynków regionalnych.

Poprawka 246
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7b i stwierdza, że urząd regulacji nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem 
właściciela systemu przesyłowego i
operatora systemu przesyłowego, 
niezależnego operatora systemu na okres 
5 lat. W dowolnym terminie właściciel 
systemu przesyłowego może 
zaproponować urzędowi regulacji 
wyznaczenie nowego niezależnego 
operatora systemu zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 1.

4. W przypadku, gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 7b i stwierdza, że urząd regulacji nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem 
właściciela systemu przesyłowego,
operatora systemu przesyłowego 
i krajowych urzędów regulacji, 
niezależnego operatora systemu na okres 
5 lat. W dowolnym terminie właściciel 
systemu przesyłowego może 
zaproponować urzędowi regulacji 
wyznaczenie nowego niezależnego 
operatora systemu zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 1.

Or. ro

Poprawka 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony
Wydzielenie właściciela systemu 

przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania

1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
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działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem. Niniejszy artykuł ma 
zastosowanie jedynie do instalacji 
magazynowych, które są konieczne z 
technicznego lub ekonomicznego punktu 
widzenia dla zagwarantowania 
skutecznego dostępu do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców zgodnie z 
art. 19.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:
(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;
(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;
(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 



AM\717987PL.doc 77/127 PE404.543v03-00

PL

uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;
(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”

Or. en
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Uzasadnienie

Koncepcja niezależnego operatora systemu implikuje przerost biurokracji i kosztowną
kontrolę regulacyjną i dlatego nie stanowi realistycznej alternatywy dla rozdzielenia 
własnościowego.

Poprawka 248
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony
Wydzielenie właściciela systemu 

przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania

1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem. 
Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie 
do instalacji magazynowych, które są 
konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców zgodnie z art. 19.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:
(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
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przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;
(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;
(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
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finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;
(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Poprawka 249
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony
Wydzielenie właściciela systemu 

przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania
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1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem. 
Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie 
do instalacji magazynowych, które są 
konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców zgodnie z art. 19.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:
(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;
(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;
(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
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przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;
(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
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artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienia europejskich „Wytycznych w sprawie zasad dostępu stron trzecich do 
magazynów gazu” (GGPSSO, z j. ang. Guidelines for Good TPA Practice for Storage System 
Operators) dotyczące poufności i przejrzystości oraz obowiązujące wszystkie podmioty 
rynkowe gwarantują już dzisiaj niedyskryminacyjny dostęp do magazynów. Ponadto zasady 
dotyczące korzystania z instalacji magazynowych zostały ustalone w rozporządzeniu 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego, zwłaszcza w jego art. 4a, 5a i 6a.

Poprawka 250
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony
Wydzielenie właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania
1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem.
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Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie 
do instalacji magazynowych, które są 
konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców zgodnie z art. 19.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:
(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;
(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania; 
(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
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to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;
(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Koncepcja niezależnego operatora systemu implikuje przerost biurokracji i kosztowną 
kontrolę regulacyjną i dlatego nie stanowi realistycznej alternatywy dla rozdzielenia 
własnościowego.

Poprawka 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony

Wydzielenie właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 

magazynowania
1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem.
Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie 
do instalacji magazynowych, które są 
konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców zgodnie z art. 19.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
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następujące minimalne kryteria:
(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;
(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania; 
(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
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budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;
(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie własnościowe krajowych sieci przesyłowych stanowi jedyną możliwość 
zagwarantowania niezależności administratorów krajowych sieci przesyłowych i poprawienia 
przejrzystości. Umożliwiłoby ono również administratorom krajowych sieci przesyłowych 
skuteczniejsze odgrywanie roli czynnika usprawniającego rynek. W systemie niezależnego 
operatora systemu własność krajowych sieci przesyłowych oraz działalność handlowa 
pozostaje w tych samych rękach. Chociaż krajowa działalność przesyłowa podlega ścisłej 
regulacji, prowadzi to do niezliczonej liczby przepisów.
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Poprawka 252
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony
Wydzielenie właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania
1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem. 
Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie 
do instalacji magazynowych, które są 
konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców zgodnie z art. 19.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:
(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
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gazu ziemnego;
(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;
(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;
(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania 
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praktyk dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. en

Poprawka 253
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i
magazynowaniem. 

1. Operatorzy systemu magazynowania, 
którzy stanowią część przedsiębiorstw
zintegrowanych pionowo, są niezależni 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z 
magazynowaniem. 
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Or. en

Poprawka 254
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego i operatorzy 
systemu magazynowania, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem i 
magazynowaniem. 

Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie 
do instalacji magazynowych, które są 
konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do 
odbiorców zgodnie z art. 19.

1. W przypadku gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego, którzy stanowią 
część przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, muszą być niezależni, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji, od wszelkich innych rodzajów 
działalności niezwiązanych z przesyłem.

Or. de

Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.
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Poprawka 255
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:

2. W celu zapewnienia niezależności 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:

Or. en

Poprawka 256
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego i 
operatora systemu magazynowania, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się 
następujące minimalne kryteria:

2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego, o której 
mowa w ust. 1, stosuje się następujące 
minimalne kryteria:

Or. de

Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.



PE404.543v03-00 94/127 AM\717987PL.doc

PL

Poprawka 257
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;

(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;

Or. en

Poprawka 258
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;

(a) te osoby, które są odpowiedzialne za 
kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego, nie mogą uczestniczyć w 
strukturach zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego 
odpowiedzialnego bezpośrednio lub 
pośrednio za bieżącą działalność w 
zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy 
gazu ziemnego;

Or. de
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Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 259
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;

(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;

Or. en

Poprawka 260
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego i operatorem systemu 
magazynowania były brane pod uwagę w 

(b) muszą zostać przyjęte odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, aby 
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych 
za kierowanie właścicielem systemu 
przesyłowego były brane pod uwagę w 
sposób, który zapewni im zdolność 
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sposób, który zapewni im zdolność 
niezależnego działania;

niezależnego działania;

Or. de

Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 261
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) operator systemu magazynowania ma 
rzeczywiste prawa podejmowania decyzji, 
niezależne od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa gazowniczego, dotyczące 
aktywów koniecznych do eksploatacji, 
przeprowadzania konserwacji i remontów 
albo rozbudowy instalacji magazynowych. 
Nie stanowi to przeszkody dla 
funkcjonowania właściwych 
mechanizmów koordynacyjnych dla 
ochrony praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania dotyczącego zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z 
art. 24c ust. 4. W szczególności umożliwia 
to przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu operatora systemu 
magazynowania i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 

skreślona



AM\717987PL.doc 97/127 PE404.543v03-00

PL

zadłużania przedsiębiorstwa zależnego. 
Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub każdego innego 
równoważnego instrumentu;

Or. de

Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 262
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) właściciel systemu przesyłowego i
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 

(d) operator systemu magazynowania 
opracowuje program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania; program
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania; osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.
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jest następnie publikowany.

Or. en

Poprawka 263
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.

(d) właściciel systemu przesyłowego 
opracowuje program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych, i zapewnia właściwe
jego monitorowanie. Program określa 
szczegółowe zobowiązania pracowników 
w celu realizacji tego zadania. Osoba lub 
organ odpowiedzialny za monitorowanie 
programu zgodności składa urzędowi 
regulacji raport roczny wyszczególniający 
przyjęte środki, który jest następnie 
publikowany.

Or. de

Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.
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Poprawka 264
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych i zapewnienia 
właściwego jego monitorowania. Program
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników w celu realizacji tego 
zadania. Osoba lub organ odpowiedzialny 
za monitorowanie programu zgodności 
składa urzędowi regulacji raport roczny 
wyszczególniający przyjęte środki, który 
jest następnie publikowany.

(d) właściciel systemu przesyłowego i 
operator systemu magazynowania 
opracowują program zgodności, który 
określa środki przyjmowane w celu 
zagwarantowania uczciwego dostępu oraz 
wyeliminowania praktyk 
dyskryminacyjnych; program określa 
szczegółowe zobowiązania pracowników 
w celu realizacji tego zadania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka rozszerza zakres obowiązywania przepisów dotyczących zgodności, tak 
aby objęły one operatorów systemów dystrybucyjnych, oraz wprowadza pojęcie komisji ds. 
zgodności, która na wysokim szczeblu będzie nadzorować pracę urzędu i urzędnika ds. 
zgodności.

Poprawka 265
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(da) zgodność z programem jest 
odpowiednio monitorowana przez 
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wyznaczoną do tego osobę lub organ, 
określany poniżej mianem 'urzędnika ds. 
zgodności', który będzie zupełnie 
niezależny i otrzyma dostęp do wszelkich 
niezbędnych informacji właściciela 
systemu przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania, a także wszystkich 
powiązanych przedsiębiorstw w celu 
wykonywania powierzonych mu zadań”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka rozszerza zakres obowiązywania przepisów dotyczących zgodności, tak 
aby objęły one operatorów systemów dystrybucyjnych, oraz wprowadza pojęcie komisji ds. 
zgodności, która na wysokim szczeblu będzie nadzorować pracę urzędu i urzędnika ds. 
zgodności.

Poprawka 266
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(db) zgodność jest monitorowana przez
komisję ds. zgodności, która w większości 
składa się z członków niezależnych od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka rozszerza zakres obowiązywania przepisów dotyczących zgodności, tak 
aby objęły one operatorów systemów dystrybucyjnych, oraz wprowadza pojęcie komisji ds. 
zgodności, która na wysokim szczeblu będzie nadzorować pracę urzędu i urzędnika ds. 
zgodności.
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Poprawka 267
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 2  – litera (d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(dc) urzędnik ds. zgodności przedkłada 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
sprawozdanie roczne określające podjęte 
środki i oceniające stopień zgodności, 
które podlega obowiązkowi publikacji”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka rozszerza zakres obowiązywania przepisów dotyczących zgodności, tak 
aby objęły one operatorów systemów dystrybucyjnych, oraz wprowadza pojęcie komisji ds. 
zgodności, która na wysokim szczeblu będzie nadzorować pracę urzędu i urzędnika ds. 
zgodności.

Poprawka 268
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 

skreślony
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kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Zbiorniki gazu nie stanowią rynku monopolistycznego. Regulacja zagraża ponadto istniejącej 
konkurencji i planowanym inwestycjom w budowę dodatkowych koniecznych zbiorników 
gazowych. Poza tym proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych 
zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa 
Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.

Poprawka 269
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki te wykraczają poza zakres komitologii. Kwestia ta nie jest zwyczajnym środkiem 
wykonawczym ani nie dotyczy „elementów innych niż zasadnicze”. Przepisy dotyczące 
rozdzielenia stanowią zasadniczy element liberalizacji rynku gazu i dlatego nie można ich 
uważać za „inne niż zasadnicze”. Ponadto wkraczają one w zakres prawa spółek będącego 
głównym filarem każdego systemu gospodarczego, wobec czego nie można ich uważać za 
„inne niż zasadnicze”.
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Poprawka 270
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. en

Poprawka 271
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 

3. Komisja może zmienić wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
magazynowania z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, zmienia się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
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kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3. kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 272
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. Jeżeli integrację pionową utrzymuje 
się ze względu na to, iż państwo 
członkowskie kontroluje zarówno 
operatora systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstwa pełniące funkcje 
wytwórców i dostawców, zastosowanie 
mają ustępy: 2 i 3”.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie jednakowych warunków działalności firmom państwowym i 
prywatnym.

Poprawka 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9b

Skuteczne i efektywne wydzielenie 
systemów przesyłowych wynikające z 

prawa spółek
I. Składniki majątkowe, aktywa, zasoby 
ludzkie i tożsamość

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
posiadają wszelkie zasoby ludzkie, 
rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, które są 
konieczne do regularnego prowadzenia 
działalności polegającej na przesyle gazu, 
a zwłaszcza:
(i) operatorzy systemów przesyłowych 
posiadają składniki majątku, które są 
niezbędne do prowadzenia regularnej 
działalności polegającej na przesyle gazu;
(ii) operatorzy systemów przesyłowych 
zatrudniają pracowników niezbędnych do 
prowadzenia regularnej działalności 
polegającej na przesyle gazu;
(iii) odpowiednie środki finansowe na 
przyszłe projekty inwestycyjne udostępnia 
się w rocznym planie finansowym.
Czynności niezbędne do normalnego 
prowadzenia działalności polegającej na 
przesyle gazu, o której mowa w niniejszym 
ustępie, obejmują co najmniej:
– reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego oraz kontakty z podmiotami 
trzecimi i krajowymi urzędami regulacji;
– udzielanie podmiotom trzecim dostępu 
do sieci i administrowanie tym procesem, 
zwłaszcza w odniesieniu do dostępu 
operatorów nowych na rynku i 
producentów biogazu;
– pobieranie opłat za dostęp, opłat za 
ograniczenia przepustowości oraz 
należności w ramach mechanizmu 
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rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi, zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005;
– eksploatację, utrzymanie i rozwój 
systemu przesyłowego;

– planowanie inwestycyjne gwarantujące 
długoterminowe zaspokajanie przez 
system rozsądnego popytu oraz 
bezpieczeństwo dostaw;
– doradztwo i reprezentację prawną;
– usługi księgowe i informatyczne.
2. Zabrania się udostępniania zasobów 
ludzkich i świadczenia usług przez 
wszystkie i na rzecz wszystkich części 
pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa 
zajmującego się produkcją i dostawami.
3. Operator systemu przesyłowego nie 
podejmuje działalności innej niż 
działalność związana z przesyłem, jeżeli 
mogłoby to zrodzić konflikt interesów z 
wykonywanymi przezeń zadaniami, czyli 
m.in. nie jest właścicielem akcji ani 
udziałów w żadnym przedsiębiorstwie lub 
części przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo czy też dowolnym innym 
przedsiębiorstwie dostarczającym energię 
elektryczną lub gaz. Odstępstwa wymagają 
uprzedniej zgody krajowego organu 
regulacyjnego oraz są ograniczone do 
akcji i udziałów w innych 
przedsiębiorstwach będących operatorami 
sieci.
4. Operator systemu przesyłowego ma 
własną tożsamość prawną, wyraźnie 
różniącą się od przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, oraz inny znak 
firmowy, kanały komunikacyjne i 
pomieszczenia firmowe.
5. Operator systemu przesyłowego nie 
udostępnia informacji mających 
znaczenie handlowe ani informacji 
poufnych innym firmom będącym częścią 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, chyba że uczyni to w stosunku 
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do wszystkich podmiotów na rynku w 
sposób niedyskryminujący. Operator 
systemu przesyłowego we współpracy z 
krajowym organem regulacyjnym określa 
te informacje.
6. Księgi rachunkowe operatora systemu 
przesyłowego podlegają audytowi innego 
audytora niż w przypadku 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz jego przedsiębiorstw zależnych.
II. Niezależność zarządzania operatora 
systemu przesyłowego, prezesa zarządu 
lub zarządu
7. O decyzjach dotyczących powołania 
prezesa zarządu i wszelkich przypadków 
przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy z prezesem zarządu lub członkami 
zarządu operatora systemu przesyłowego, 
jak również o decyzjach dotyczących 
zawarcia lub przedterminowego 
wypowiedzenia umów o pracę z tymi 
osobami powiadamia się krajowy organ 
regulacyjny. Decyzje te i umowy mogą 
stać się wiążące tylko i wyłącznie, jeżeli w 
ciągu trzech tygodni po otrzymaniu 
zawiadomienia krajowy organ regulacyjny 
nie skorzystał z przysługującego mu 
prawa weta. Skorzystanie z weta jest 
możliwe, jeżeli nominacja oraz zawarcie 
stosownej umowy budzą poważne 
wątpliwości co do zawodowej 
niezależności powołanego prezesa lub 
członka zarządu. W przypadku 
przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy i odpowiednich umów z tymi 
osobami z prawa weta można skorzystać, 
jeżeli istnieją poważne wątpliwości 
dotyczące podstawy i uzasadnienia tak 
szybkiego rozwiązania stosunku pracy.
8. Prawo odwołania się do krajowego 
organu regulacyjnego lub do sądu jest 
zagwarantowane członkom kadry 
zarządzającej operatora systemu 
przesyłowego w odniesieniu do 
przypadków przedterminowego 
rozwiązania ich umów o pracę.
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9. Krajowy organ regulacyjny podejmuje 
decyzję w sprawie takiego odwołania w 
ciągu sześciu miesięcy. Termin ten można 
wydłużyć tylko w wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach.
10. Po rozwiązaniu stosunku pracy przez 
operatora systemu przesyłowego prezes 
i członkowie zarządu nie mogą zostać 
zatrudnieni w oddziałach przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującego się 
produkcją lub dostawą przez okres co 
najmniej 3 lat.
11. Prezes zarządu lub członkowie 
zarządu nie mogą być zainteresowani 
otrzymaniem ani otrzymywać 
jakiegokolwiek wynagrodzenia od 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa 
należącego do zintegrowanej pionowo 
firmy, innego niż operator systemu 
przesyłowego. Wynagrodzenie prezesa 
zarządu lub członków zarządu w żadnej ze 
swoich części składowych nie jest 
uzależnione od działalności 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
innej niż działalność operatora systemu 
przesyłowego.
12. Prezes lub członkowie zarządu 
operatora systemu przesyłowego nie mogą 
ponosić bezpośredniej ani pośredniej 
odpowiedzialności za bieżące 
funkcjonowanie jakiegokolwiek innego 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.
13. Bez uszczerbku dla powyższych 
postanowień operator systemu 
przesyłowego posiada wszelkie realne 
prawa podejmowania decyzji, niezależne 
od zintegrowanego przedsiębiorstwa 
gazowniczego, dotyczące aktywów 
koniecznych do eksploatacji, utrzymania 
lub rozbudowy sieci. Nie powinno to być 
sprzeczne z odpowiednimi mechanizmami 
koordynacyjnymi służącymi gwarancji, że 
przedsiębiorstwo macierzyste może 
określać globalne limity wysokości 
zadłużenia swojego przedsiębiorstwa 
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zależnego. Nie umożliwia to natomiast 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji linii 
przesyłowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
instrumentu.
III. Rada nadzorcza i zarząd

14. Przewodniczący rady nadzorczej lub 
zarządu operatora systemu przesyłowego i 
wszyscy członkowie rady lub zarządu nie 
są związani z żadnym oddziałem 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo. Nie są oni również członkami 
rady nadzorczej ani zarządu jakiejkolwiek 
firmy należącej do przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo.
15. W skład rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego wchodzą 
również niezależni członkowie 
powoływani na okres co najmniej pięciu 
lat. O powołaniu członków rady 
nadzorczej lub zarządu informuje się 
krajowy organ regulacyjny, a moc prawną 
uzyskuje ono po spełnieniu warunków, o 
których mowa w ust. 7.
16. Dla celów wynikających z ust. 15 
członka rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego uważa się 
za niezależnego, jeżeli nie jest on 
zaangażowany w działalność gospodarczą 
ani nie ma żadnych innych powiązań z 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo, udziałowcami sprawującymi nad 
nim kontrolę lub z kierownictwem tychże 
podmiotów, przez co nie występuje 
konflikt interesów, a osoba ta w 
szczególności:
a) nie była pracownikiem jakiegokolwiek 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo zajmującego się produkcją 
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i dostawą w ciągu pięciu lat 
poprzedzających jej powołanie do rady 
nadzorczej lub zarządu;
b) nie jest zainteresowana otrzymywaniem 
ani nie otrzymuje jakichkolwiek 
wynagrodzeń od przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo lub 
którejkolwiek z jego firm zależnych, z 
wyjątkiem operatora systemu 
przesyłowego;
c) nie utrzymuje kontaktów biznesowych 
z którymkolwiek z oddziałów 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
zajmujących się dostawą energii w okresie 
sprawowania funkcji członka rady 
nadzorczej lub zarządu;
d) nie jest członkiem zarządu spółki, do 
której przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo powołuje członków rady 
nadzorczej lub zarządu.
IV. Urzędnik ds. zgodności
17. Państwa członkowskie gwarantują 
opracowanie i wdrożenie przez 
operatorów systemów przesyłowych 
programu zgodności, który określa środki 
przyjmowane w celu wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych. Program ten 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników operatora systemu 
przesyłowego w celu realizacji tego 
zadania. Program podlega zatwierdzeniu 
przez urząd regulacji. Postępowanie 
zgodnie z programem przez operatora 
systemu przesyłowego jest nadzorowane 
przez niezależnego urzędnika ds. 
zgodności. Krajowy organ regulacyjny 
posiada uprawnienia do nakładania kar 
w przypadku nieprawidłowego stosowania 
programu zgodności przez operatora 
systemu przesyłowego.
18. Prezes lub zarząd operatora systemu 
przesyłowego powołuje osobę lub organ 
do pełnienia funkcji urzędnika ds. 
zgodności, który będzie odpowiadał za:
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(i) monitorowanie wdrożenia programu 
zgodności;

(ii) sporządzanie szczegółowego rocznego 
sprawozdania zawierającego opis działań, 
które należy podjąć w celu wdrożenia 
programu zgodności, oraz przedkładanie 
go krajowemu organowi regulacyjnemu; 
zdefiniowanie działań mających na celu 
realizację programu zgodności i 
przedłożenie sprawozdania krajowemu 
organowi regulacyjnemu;
(iii) wydawanie zaleceń w odniesieniu do 
programu zgodności i jego wdrożenia.

19. Niezależność urzędnika ds. zgodności 
jest zagwarantowana w szczególności 
postanowieniami umowy o pracę.
20. Urzędnik ds. zgodności jest 
upoważniony do regularnego zwracania 
się do rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego, 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz urzędu regulacji.
21. Urzędnik ds. zgodności uczestniczy we 
wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej 
lub zarządu operatora systemu 
przesyłowego dotyczących następujących 
zagadnień:
(i) warunki dostępu i podłączenia do 
systemu, w tym pobieranie opłat za dostęp, 
opłat za ograniczenia przesyłowe oraz 
należności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi, zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005;
(ii) przedsięwzięcia mające na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
sieci przesyłowej, w tym inwestycje w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;
(iii) zasady dotyczące bilansowania, w tym 
również rezerw energii elektrycznej;

(iv) zakup energii w celu pokrycia strat 
energii.
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22. Na posiedzeniach tych urzędnik ds. 
zgodności dba o to, aby nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej lub zarządowi informacji o 
działalności wytwórców lub dostawców, 
które mogłyby być istotne z handlowego 
punktu widzenia.
23. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora sieci przesyłowej oraz do 
wszelkich informacji niezbędnych do 
realizacji przydzielonych mu zadań.
24. Urzędnik ds. zgodności jest 
powoływany i usuwany ze stanowiska 
przez prezesa lub zarząd jedynie po 
uzyskaniu uprzedniej zgody krajowego 
organu regulacyjnego.
25. Po uchyleniu mandatu urzędnik ds. 
zgodności powinien otrzymać zakaz 
utrzymywania kontaktów biznesowych z 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo przez okres co najmniej pięciu 
lat.
V. Rozwój sieci i uprawnienia do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych

26. Co najmniej raz na dwa lata 
operatorzy systemów przesyłowych 
opracowują dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci. Podejmują oni skuteczne działania 
gwarantujące adekwatność systemu i 
bezpieczeństwo dostaw.
27. Dziesięcioletni plan rozwoju sieci:

a) wskazuje uczestnikom rynku 
najważniejszą infrastrukturę przesyłową, 
którą należy wybudować w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat;
b) zawiera wszystkie inwestycje, w związku 
z którymi podjęto decyzję wykonawczą, 
i wskazuje nowe inwestycje, co do których 
należy podjąć decyzję wykonawczą 
w ciągu najbliższych trzech lat.
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28. W celu opracowania tego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
każdy operator systemu przesyłowego 
dokonuje racjonalnie uzasadnionych 
szacunków dotyczących wytwarzania, 
zużycia i wymiany z innymi krajami, 
biorąc pod uwagę istniejące plany 
regionalne i ogólnoeuropejskie dotyczące 
inwestycji w sieć. Operator systemu 
przesyłowego odpowiednio wcześnie 
przedkłada projekt tego planu krajowemu 
organowi regulacyjnemu.
29. Krajowy urząd regulacji podejmuje 
otwarte i przejrzyste konsultacje w sprawie 
projektu planu ze wszystkimi 
zainteresowanymi użytkownikami sieci i 
może opublikować wyniki takich 
konsultacji, w szczególności te dotyczące 
ewentualnych potrzeb inwestycyjnych.
30. Krajowy organ regulacyjny bada, czy 
projekt dziesięcioletniego planu rozwoju 
sieci uwzględnia wszystkie potrzeby 
inwestycyjne, o których była mowa 
podczas konsultacji. Krajowy organ 
regulacyjny może zobowiązać operatora 
systemu przesyłowego do zmiany planu.
31. Jeżeli operator systemu przesyłowego 
odrzuca wdrożenie konkretnej inwestycji 
wymienionej w dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci, która ma zostać 
zrealizowana w ciągu najbliższych trzech 
lat, państwa członkowskie dbają o to, aby 
krajowy organ regulacyjny był 
uprawniony do zastosowania jednego 
z następujących środków:
a) zażądanie, z zastosowaniem wszelkich 
środków prawnych, od operatora systemu 
przesyłowego, aby wypełnił swoje 
zobowiązania inwestycyjne, wykorzystując 
posiadane zdolności finansowe;
b) zaproszenie niezależnych inwestorów 
do składania ofert przetargowych 
dotyczących niezbędnych inwestycji 
w system przesyłowy, w związku z czym 
może zobowiązać operatora systemu 
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przesyłowego do:
– wyrażenia zgody na finansowanie przez 
stronę trzecią,
– wyrażenia zgody na wykonanie 
czynności budowlanych przez stronę 
trzecią lub zgromadzenie nowych 
aktywów,
– operowania nowymi aktywami,
– wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału 
w celu sfinansowania niezbędnych 
inwestycji i umożliwienie niezależnym 
inwestorom udziału w zwiększeniu 
kapitału.
Odpowiednie ustalenia finansowe 
podlegają zatwierdzeniu przez krajowy 
organ regulacyjny. W obydwu 
przypadkach regulacja taryf dopuszcza 
dochody, które pokrywają koszty takich 
inwestycji.
32. Krajowy urząd regulacji monitoruje i 
ocenia realizację planu inwestycyjnego.
VI. Uprawnienia w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
dostępu stron trzecich do sieci przesyłowej
33. Od operatorów systemów przesyłowych 
wymaga się ustanowienia i opublikowania 
przejrzystych i skutecznych procedur 
niedyskryminującego dostępu do sieci dla 
stron trzecich. Procedury te podlegają 
zatwierdzeniu przez krajowe urzędy 
regulacji.
34. Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mają prawa odmówić stronom trzecim 
dostępu do sieci na podstawie 
ewentualnych ograniczeń możliwości sieci 
w przyszłości, takich jak spadek 
przepustowości w odległych częściach 
sieci przesyłowej. Operator systemu 
przesyłowego udostępnia niezbędne 
informacje.
35. Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mają prawa odmówić dostępu do sieci 
nowemu podmiotowi wyłącznie dlatego, że 
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będzie się to wiązać z dodatkowymi 
kosztami wynikającymi z niezbędnego 
wzrostu zdolności przesyłowych 
fragmentów sieci znajdujących się w 
pobliżu punktu dostępu.
VII. Współpraca regionalna
36. Państwa członkowskie decydujące się 
na podjęcie współpracy regionalnej 
nakładają na operatorów systemów 
przesyłowych precyzyjne zobowiązania, 
wyznaczając jasno określone ramy 
czasowe, które powinny stopniowo 
prowadzić do utworzenia wspólnego 
regionalnego centrum dystrybucji, które w 
ciągu sześciu lat od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE [zmieniającej 
dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego] przejmie 
odpowiedzialność za kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa.
37. Jeżeli współpraca na szczeblu 
regionalnym między kilkoma państwami 
członkowskimi napotyka trudności, w 
odpowiedzi na wspólny wniosek tych 
państw członkowskich Komisja może 
wyznaczyć koordynatora regionalnego.
38. Koordynator regionalny wspiera na 
szczeblu regionalnym współpracę 
organów regulacyjnych z wszelkimi 
innymi właściwymi organami 
publicznymi, operatorami sieci, 
podmiotami zajmującymi się wymianą 
energii, użytkownikami sieci i podmiotami 
rynkowymi. Koordynator regionalny 
przede wszystkim:
a) wspiera nowe, energooszczędne 
inwestycje w połączenia z innymi 
systemami; w związku z tym koordynator 
regionalny pomaga operatorom systemów 
przesyłowych w przygotowaniu 
regionalnego planu połączeń z innymi 
systemami i przyczynia się do koordynacji 
ich decyzji inwestycyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, ich procedury 
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przyznawania przepustowości;
b) wspiera skuteczne i bezpieczne 
wykorzystanie sieci; w związku z tym 
koordynator regionalny przyczynia się do 
koordynacji pomiędzy operatorami sieci 
przesyłowej, krajowymi organami 
regulacyjnymi i innymi właściwymi 
krajowymi organami publicznymi, 
tworząc jednocześnie wspólne 
mechanizmy przydziału i zabezpieczeń;
c) przedkłada Komisji i zainteresowanym 
państwom członkowskim roczne 
sprawozdanie dotyczące postępów 
poczynionych w danym regionie, a także 
wszelkich trudności lub przeszkód, które 
mogą utrudniać takie postępy.
VIII. Sankcje
39. W celu realizacji zadań wynikających 
z niniejszego artykułu krajowy organ 
regulacyjny:
(i) ma prawo żądać wszelkich informacji 
od operatora systemu przesyłowego oraz 
bezpośrednio kontaktować się ze 
wszystkimi pracownikami operatora 
systemu przesyłowego; w razie 
wątpliwości krajowy organ regulacyjny 
ma takie same uprawnienia względem 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
i jego podmiotów zależnych;
(ii) może dokonywać wszelkich 
niezbędnych kontroli operatora systemu 
przesyłowego, a w razie wątpliwości –
również przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo i jego podmiotów zależnych; 
stosuje się przepisy art. 20 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 
2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
zasad konkurencji ustanowionych w art. 
81 i 82 traktatu1.
40. W celu realizacji zadań wynikających 
z niniejszego artykułu krajowy urząd 
regulacji jest uprawniony do nakładania 
skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających sankcji na operatora 
systemu przesyłowego lub na 
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przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, o 
ile podmioty te nie spełniają obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu lub 
decyzji krajowego urzędu regulacji. 
Uprawnienia te obejmują:
(i) prawo do nakładania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar 
finansowych, których wysokość 
uzależniona jest od obrotów 
przedsiębiorstwa sieciowego;
(ii) prawo do wydawania nakazów 
zaprzestania działań dyskryminujących;

(iii) prawo do co najmniej częściowego 
odebrania licencji operatorowi systemu 
przesyłowego, jeżeli wielokrotnie narusza 
on przepisy dotyczące rozdzielenia 
własnościowego, o których mowa w 
niniejszym artykule”.
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają możliwość dalszej liberalizacji swoich rynków bez konieczności 
stosowania zasady rozdzielenia własnościowego.

Poprawka 274
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9b
Skuteczny i wydajny rozdział systemów 
przesyłowych
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I. Składniki majątkowe, aktywa, zasoby 
ludzkie i tożsamość
1. Operatorzy systemów przesyłowych 
posiadają wszelkie zasoby ludzkie, 
rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, które są 
konieczne do regularnego prowadzenia 
działalności polegającej na przesyle gazu, 
a zwłaszcza:
(i) operator systemu przesyłowego posiada 
składniki majątku, które są niezbędne do 
prowadzenia regularnej działalności 
polegającej na przesyle gazu;
(ii) operator systemu przesyłowego 
zatrudnia pracowników niezbędnych do 
prowadzenia regularnej działalności 
polegającej na przesyle gazu;
(iii) udostępnianie zasobów ludzkich i 
świadczenie usług między oddziałami 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
i zajmującego się produkcją lub dostawą 
ogranicza się do przypadków, w których 
nie powoduje to dyskryminacji, oraz 
podlega zatwierdzeniu przez krajowe 
organy regulacyjne, tak aby wykluczyć 
możliwość wystąpienia zakłóceń 
konkurencji i konfliktu interesów;
(iv) z odpowiednim wyprzedzeniem 
udostępnia się odpowiednie środki 
finansowe na realizację przyszłych 
projektów inwestycyjnych.
2. Czynności niezbędne do normalnego 
prowadzenia działalności polegającej na 
przesyle gazu, o której mowa w ustępie 1, 
obejmują co najmniej:
– reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego oraz kontakty z podmiotami 
trzecimi i krajowymi urzędami regulacji;
– udzielanie podmiotom trzecim dostępu 
do sieci i administrowanie tym procesem;
– pobieranie opłat za dostęp i opłat za 
ograniczenia przepustowości;
– eksploatację, utrzymanie i rozwój 
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systemu przesyłowego;
– planowanie inwestycyjne gwarantujące 
długoterminowe zaspokajanie przez 
system rozsądnego popytu oraz 
bezpieczeństwo dostaw;
– doradztwo i reprezentację prawną;
– usługi księgowe i informatyczne.
3. Operatorzy systemów przesyłowych 
mają prawną formę spółki akcyjnej.
4. Operator systemu przesyłowego ma 
własną tożsamość prawną, wyraźnie 
różniącą się od przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, oraz inny znak 
firmowy, inne kanały komunikacyjne i 
pomieszczenia firmowe.
5. Księgi rachunkowe operatora systemu 
przesyłowego podlegają audytowi innego 
audytora niż w przypadku 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz jego przedsiębiorstw zależnych.
II. Niezależność zarządzania operatora 
systemu przesyłowego, prezesa zarządu 
lub zarządu
6. O decyzjach dotyczących powołania 
prezesa zarządu i wszelkich przypadków 
przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy z prezesem zarządu lub członkami 
zarządu operatora systemu przesyłowego, 
jak również o decyzjach dotyczących 
zawarcia lub przedterminowego 
wypowiedzenia umów o pracę z tymi 
osobami powiadamia się krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny. Decyzje te i umowy 
mogą stać się wiążące pod warunkiem, że 
krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny nie 
skorzysta z prawa sprzeciwu w ciągu 
3 tygodni od dnia powiadomienia. 
Skorzystanie z weta jest możliwe, jeżeli 
nominacja oraz zawarcie stosownej 
umowy budzą poważne wątpliwości co do 
zawodowej niezależności powołanego 
prezesa lub członka zarządu. W przypadku 
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przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy i odpowiednich umów z tymi 
osobami z prawa weta można skorzystać, 
jeżeli istnieją poważne wątpliwości 
dotyczące podstawy i uzasadnienia tak 
szybkiego rozwiązania stosunku pracy.
7. Prawo odwołania się do krajowego 
organu regulacyjnego, innego właściwego 
krajowego organu publicznego lub do 
sądu jest zagwarantowane członkom 
kadry zarządzającej operatora systemu 
przesyłowego w odniesieniu do 
przypadków przedterminowego 
rozwiązania ich umów o pracę.
8. Po rozwiązaniu stosunku pracy przez 
operatora systemu przesyłowego prezes 
ani członkowie zarządu nie mogą zostać 
zatrudnieni w oddziałach przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującego się 
produkcją lub dostawą przez okres co 
najmniej 3 lat.
9. Prezes zarządu lub członkowie zarządu 
nie mogą być zainteresowani otrzymaniem 
ani otrzymywać jakiegokolwiek 
wynagrodzenia od jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa należącego do 
zintegrowanej pionowo firmy, innego niż 
operator systemu przesyłowego. 
Wynagrodzenie nie może w żadnym 
stopniu zależeć od działalności 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
innej niż działalność operatora systemu 
przesyłowego.
10. Prezes lub członkowie zarządu 
operatora systemu przesyłowego nie mogą 
ponosić bezpośredniej ani pośredniej 
odpowiedzialności za bieżące 
funkcjonowanie jakiegokolwiek innego 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.
11. Bez uszczerbku dla powyższych 
postanowień operator systemu 
przesyłowego posiada realne prawa 
podejmowania decyzji, niezależne od 
zintegrowanego przedsiębiorstwa 
gazowniczego, dotyczące aktywów 
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koniecznych do eksploatacji, utrzymania 
lub rozbudowy sieci. Nie powinno to 
stanowić przeszkody dla funkcjonowania 
właściwych mechanizmów 
koordynacyjnych gwarantujących 
ochronę praw przedsiębiorstwa 
macierzystego do nadzoru ekonomicznego 
i zarządzania, dotyczących zwrotu z 
aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, 
uregulowanych pośrednio zgodnie z art.
24c. W szczególności umożliwia to 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
dokumentu operatora systemu 
przesyłowego i ustalanie całkowitych 
ograniczeń dotyczących poziomu 
zadłużania się przedsiębiorstwa zależnego. 
Natomiast nie powinno to umożliwiać 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani w odniesieniu do 
indywidualnych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji gazociągów 
przesyłowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego, ani żadnego innego 
równoważnego narzędzia.
III. Rada nadzorcza i zarząd
12. Prezes i wiceprezesi rady nadzorczej 
lub zarządu operatora systemu 
przesyłowego nie mogą pracować 
w jakimkolwiek charakterze w którymś 
z oddziałów przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującym się 
produkcją lub dostawą.
13. W skład rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego wchodzą 
również niezależni członkowie 
powoływani na okres co najmniej pięciu 
lat. O powołaniu członków rady 
nadzorczej lub zarządu informuje się 
krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny, a moc 
prawną uzyskuje ono po spełnieniu 
warunków, o których mowa w ust. 6.
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14. Dla celów wynikających z ust. 13 
członka rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego uważa się 
za niezależnego, jeżeli nie jest on 
zaangażowany w działalność gospodarczą 
ani nie ma żadnych innych powiązań z 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo, udziałowcami sprawującymi nad 
nim kontrolę lub z kierownictwem tychże 
podmiotów, dzięki czemu nie występuje 
konflikt interesów, a osoba ta w 
szczególności:
a) nie była pracownikiem jakiegokolwiek 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo zajmującego się produkcją 
i dostawą w ciągu pięciu lat 
poprzedzających jej powołanie do rady 
nadzorczej lub zarządu;
b) nie jest zainteresowana otrzymywaniem 
ani nie otrzymuje jakichkolwiek 
wynagrodzeń od przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo lub 
którejkolwiek z jego firm zależnych, z 
wyjątkiem operatora systemów 
przesyłowych;
c) nie utrzymuje kontaktów biznesowych 
z którymkolwiek z oddziałów 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
zajmujących się dostawą energii w okresie 
sprawowania funkcji członka rady 
nadzorczej lub zarządu;
d) nie jest członkiem zarządu spółki, do 
której przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo powołuje członków rady 
nadzorczej lub zarządu.
IV. Urzędnik ds. zgodności
15. Państwa członkowskie gwarantują 
opracowanie i wdrożenie przez 
operatorów systemów przesyłowych 
programu zgodności, który określa środki 
przyjmowane w celu wyeliminowania 
praktyk dyskryminacyjnych. Program ten 
określa szczegółowe zobowiązania 
pracowników operatorów systemów 
przesyłowych w celu realizacji tego 
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zadania. Program podlega zatwierdzeniu 
przez krajowy urząd regulacji lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny. 
Przestrzeganie programu jest 
nadzorowane przez niezależnego 
urzędnika ds. zgodności. Krajowy organ 
regulacyjny posiada uprawnienia do 
nakładania kar w przypadku 
nieprawidłowego stosowania programu 
zgodności przez operatora systemu 
przesyłowego.
16. Prezes lub zarząd operatora systemu 
przesyłowego powołuje osobę lub organ 
do pełnienia funkcji urzędnika ds. 
zgodności, który będzie odpowiadał za:
(i) monitorowanie wdrożenia programu 
zgodności;
(ii) przygotowanie szczegółowego 
rocznego sprawozdania zawierającego 
opis działań, które należy podjąć w celu 
wdrożenia programu zgodności, oraz 
przedłożenie go krajowemu organowi 
regulacyjnemu;
(iii) wydawanie zaleceń w odniesieniu do 
programu zgodności i jego wdrożenia.
17. Niezależność urzędnika ds. zgodności 
jest zagwarantowana w szczególności 
postanowieniami umowy o pracę.
18. Urzędnik ds. zgodności jest 
upoważniony do regularnego zwracania 
się do rady nadzorczej lub zarządu 
operatora systemu przesyłowego, 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz krajowego organu regulacyjnego.
19. Urzędnik ds. zgodności uczestniczy we 
wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej 
lub zarządu operatora systemu 
przesyłowego dotyczących następujących 
zagadnień:
(i) warunków dostępu i podłączenia do 
sieci, w tym pobierania opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe;
(ii) przedsięwzięć mających na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
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sieci przesyłowej, w tym inwestycji w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;
(iii) zasad bilansowania, w tym potrzeb 
operatora systemu przesyłowego w 
zakresie elastyczności;
(iv) zakupów energii w celu zaspokojenia 
potrzeb operatora systemu przesyłowego.
20. Na posiedzeniach tych urzędnik ds. 
zgodności dba o to, aby nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej lub zarządowi informacji o 
działalności klientów lub dostawców, 
które mogą być istotne z handlowego 
punktu widzenia.
21. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora sieci przesyłowej oraz do 
wszelkich informacji niezbędnych do 
realizacji przydzielonych mu zadań.
22. Urzędnik ds. zgodności jest 
powoływany i usuwany ze stanowiska 
przez prezesa lub zarząd jedynie po 
uzyskaniu uprzedniej zgody krajowego 
organu regulacyjnego.
V. Rozwój sieci i uprawnienia do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych
23. Co najmniej raz na dwa lata 
operatorzy systemów przesyłowych 
przygotowują dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci. Podejmują oni skuteczne działania 
gwarantujące adekwatność systemu i 
bezpieczeństwo dostaw.
24. W szczególności dziesięcioletni plan 
rozwoju sieci:
a) wskazuje uczestnikom rynku 
najważniejszą infrastrukturę przesyłową, 
która ma zostać zbudowana w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat;
b) zawiera wszystkie inwestycje, w związku 
z którymi podjęto decyzję wykonawczą, 
i wskazuje nowe inwestycje, co do których 
należy podjąć decyzję wykonawczą 
w ciągu najbliższych trzech lat.
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25. W celu przygotowania projektu tego 
planu każdy operator systemu 
przesyłowego dokonuje racjonalnie 
uzasadnionych szacunków dotyczących 
wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi 
krajami, biorąc pod uwagę istniejące 
plany regionalne i ogólnoeuropejskie 
dotyczące inwestycji w sieć. Operator 
systemu przesyłowego odpowiednio 
wcześnie przedkłada projekt tego planu 
właściwemu organowi krajowemu.
26. Właściwy organ krajowy podejmuje 
otwarte i przejrzyste konsultacje w sprawie 
projektu planu ze wszystkimi 
zainteresowanymi użytkownikami sieci i 
może opublikować wyniki takich 
konsultacji, w szczególności te, które 
dotyczą ewentualnych potrzeb 
inwestycyjnych.
27. Właściwy organ krajowy bada, czy 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne 
wskazane podczas konsultacji. Właściwy 
organ krajowy może zobowiązać 
operatora systemu przesyłowego do 
zmiany planu.
28. Właściwym organem krajowym dla 
celów wymienionych w ust. 25, 26 i 27 
może być krajowy organ regulacyjny, inny 
właściwy krajowy organ publiczny lub 
organ sprawujący powiernictwo nad 
rozwojem sieci, powołany przez operatora 
systemu przesyłowego. W tym ostatnim 
przypadku operatorzy systemów 
przesyłowych przedkładają projekt statutu, 
wykaz członków i regulamin do 
zatwierdzenia przez właściwy krajowy 
organ publiczny.
29. Jeżeli operator systemu przesyłowego 
odrzuca wdrożenie konkretnej inwestycji 
wymienionej w dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci, która ma zostać 
zrealizowana w ciągu najbliższych trzech 
lat, państwa członkowskie dbają o to, aby 
krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny był 
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uprawniony do zastosowania jednego 
z następujących środków:
a) zażądanie, z zastosowaniem wszelkich 
środków prawnych, od operatora systemu 
przesyłowego, aby wypełnił swoje 
zobowiązania inwestycyjne, wykorzystując 
posiadane zdolności finansowe;
b) zaproszenie niezależnych inwestorów 
do składania ofert przetargowych 
dotyczących niezbędnych inwestycji 
w system przesyłowy przy jednoczesnym 
ewentualnym zobowiązaniu operatora 
systemu przesyłowego do:
– wyrażenia zgody na finansowanie przez 
stronę trzecią,
– wyrażenia zgody na wykonanie 
czynności budowlanych przez stronę 
trzecią lub zgromadzenia nowych 
aktywów,
– operowania nowymi aktywami. 
Właściwe ustalenia finansowe 
zatwierdzane są przez krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy organ 
krajowy. W obydwu przypadkach 
regulacja taryf dopuszcza dochody, które 
pokrywają koszty takich inwestycji.

30. Właściwy krajowy organ publiczny 
monitoruje i ocenia wdrażanie planu 
inwestycyjnego.
VI. Współpraca regionalna
31. Jeżeli współpraca na szczeblu 
regionalnym między kilkoma państwami 
członkowskimi napotyka znaczne 
trudności, Komisja może w porozumieniu 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi wyznaczyć koordynatora 
regionalnego.
32. Koordynator regionalny wspiera na 
szczeblu regionalnym współpracę 
organów regulacyjnych z innymi 
właściwymi organami publicznymi, 
operatorami sieci, podmiotami 
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zajmującymi się wymianą gazu, 
użytkownikami sieci i podmiotami 
rynkowymi. Koordynator regionalny 
przede wszystkim:
a) wspiera nowe, energooszczędne 
inwestycje w połączenia z innymi 
systemami; w związku z tym koordynator 
regionalny pomaga operatorom systemów 
przesyłowych w przygotowaniu 
regionalnego planu połączeń z innymi 
systemami i przyczynia się do koordynacji 
ich decyzji inwestycyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, ich procedury 
przyznawania przepustowości;
b) wspiera skuteczne i bezpieczne 
wykorzystanie sieci; w związku z tym 
koordynator regionalny przyczynia się do 
koordynacji pomiędzy operatorami sieci 
przesyłowej, krajowymi organami 
regulacyjnymi i innymi właściwymi 
krajowymi organami publicznymi w celu 
opracowania wspólnych mechanizmów 
przydziału i zabezpieczeń;
c) przedkłada Komisji i zainteresowanym 
państwom członkowskim roczne 
sprawozdanie dotyczące postępów 
poczynionych w danym regionie, a także 
wszelkich trudności lub przeszkód, które 
mogą utrudniać takie postępy”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić inne rozwiązanie dla państw członkowskich gwarantujące niezależność 
operatora systemu przesyłowego.
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