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Poprawka <NumAm>226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
od dnia [data transpozycji plus jeden rok]:

1. Aby zapewnić niezależność operatorów 
systemów przesyłowych, państwa 
członkowskie zapewniają, że od dnia [data 
transpozycji plus jeden rok] 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
mają obowiązek spełniania przepisów 
poniższych lit. a) – d) lub art. 10, bądź też 
przepisów art. 10b:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza faktyczny i skuteczny rozdział jako rozwiązanie alternatywne 
dla rozdziału własności i niezależnych operatorów systemu. Zapewnia skuteczne rozdzielenie 
operatorów systemów przesyłowych bez naruszania prawa własności i konieczności sprzedaży 
systemu przesyłowego bądź produkcji energii. 

Poprawka 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
od dnia [data transpozycji plus jeden rok]:

1. Aby zapewnić niezależność operatorów 
systemów przesyłowych, państwa
członkowskie zapewniają, że od dnia [data 
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transpozycji plus jeden rok] 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
mają obowiązek spełniania:
- przepisów niniejszego artykułu oraz art. 
8a i 8b; lub
- przepisów art. 8a, 8b i 8ba.

W przypadku przestrzegania przepisów 
niniejszego artykułu oraz art. 8a i 8b 
państwa członkowskie dopilnowują, by od 
dnia [data transpozycji plus jeden rok]:

Or. en

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Powyższa zmiana umożliwia państwom członkowskim dokonanie wyboru pomiędzy 
rozdziałem własności a faktycznym i skutecznym rozdziałem. Wiąże się ona z poprawką do art. 
28, zgodnie z którą od Komisji wymaga się dokonania przeglądu w celu sprawdzenia, czy 
faktyczny i skuteczny rozdział jest wystarczającym środkiem dla osiągnięcia skuteczności 
konkurencji. Komisja przedkłada sprawozdanie w tej sprawie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

Poprawka 228
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każde przedsiębiorstwo będące 
właścicielem systemu przesyłowego pełni 
funkcję operatora systemu przesyłowego; 

a) każde przedsiębiorstwo będące 
właścicielem systemu przesyłowego pełni 
funkcję operatora systemu przesyłowego 
lub posiada podmiot powiązany w postaci 
operatora systemu przesyłowego;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna być odpowiednio elastyczna, aby umożliwić pragmatyczne 
rozwiązania regionalne i/lub przejściowe: umożliwi to delegowanie zadań w zakresie 



AM\718659PL.doc 5/109 PE404.394v02-00

PL

eksploatacji systemu podmiotom międzynarodowym. 

Poprawka 229
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każde przedsiębiorstwo będące 
właścicielem systemu przesyłowego pełni 
funkcję operatora systemu przesyłowego; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tej litery w art. 8 oznacza, że operator systemu przesyłowego może być nie tylko 
właścicielem aktywów sieci przesyłowej jako całości, lecz również może nie mieć w ogóle 
dostępu do tych aktywów lub być właścicielem tylko części z nich. Jednak w każdym 
przypadku mają zastosowanie te same wymogi.

Poprawka 230
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione:

b) ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione, indywidualnie lub łącznie:

Or. en
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Poprawka 231
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub względem systemu przesyłowego,

(i) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu 
przesyłowego,

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnieniem poprawki do tego punktu jest fakt, że jego brzmienie wydaje się niejasne 
i niewystarczająco precyzyjne, co może prowadzić do niepewności.

Poprawka 232
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw

(i) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli nad 
operatorem systemu przesyłowego lub nad 
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względem operatora systemu 
przesyłowego lub względem systemu 
przesyłowego,

systemem przesyłowym,

Or. en

Poprawka 233
Manuel António dos Santos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub względem systemu przesyłowego,

(i) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem operatora systemu przesyłowego 
lub względem systemu przesyłowego,

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że nie należy zapobiegać udziałom mniejszościowym, o ile nie wpływają one 
na kontrolę działalności. Udziały mniejszościowe nie stanowią zagrożenia dla niezależności 
operatorów.

Poprawka 234
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego lub nad systemem 
przesyłowym, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego ani do 
bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli lub posiadania 
jakichkolwiek interesów lub wykonywania 
jakichkolwiek praw względem 
przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnieniem poprawki do tego punktu jest fakt, że jego brzmienie wydaje się niejasne i 
niewystarczająco precyzyjne, co może prowadzić do niepewności.

Poprawka 235
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego lub nad systemem 
przesyłowym, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem przedsiębiorstwa realizującego
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego lub nad systemem 
przesyłowym, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem realizującym
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

Or. en
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Poprawka 236
Manuel António dos Santos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego lub nad systemem 
przesyłowym, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
posiadania jakichkolwiek interesów lub 
wykonywania jakichkolwiek praw
względem przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad operatorem 
systemu przesyłowego lub nad systemem 
przesyłowym, ani do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że nie należy zapobiegać udziałom mniejszościowym, o ile nie wpływają one 
na kontrolę działalności. Udziały mniejszościowe nie stanowią zagrożenia dla niezależności 
operatorów.

Poprawka 237
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione do powoływania członków 
rady nadzorczej, rady administracyjnej 
lub organów będących prawnymi 
przedstawicielami przedsiębiorstwa, 

skreślona
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operatora systemu przesyłowego lub 
systemu przesyłowego, ani do posiadania 
jakichkolwiek interesów lub, bezpośrednio 
lub pośrednio, kontrolowania lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

Or. en

Poprawka 238
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione do powoływania członków 
rady nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących prawnymi 
przedstawicielami przedsiębiorstwa, 
operatora systemu przesyłowego lub 
systemu przesyłowego, ani do posiadania 
jakichkolwiek interesów lub, bezpośrednio 
lub pośrednio, kontrolowania lub 
wykonywania jakichkolwiek praw 
względem przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

c) ta sama osoba lub te same osoby nie są 
uprawnione do powoływania członków 
rady nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących prawnymi 
przedstawicielami przedsiębiorstwa, 
operatora systemu przesyłowego, ani do 
posiadania jakichkolwiek interesów lub, 
bezpośrednio lub pośrednio, kontrolowania 
lub wykonywania jakichkolwiek praw 
względem przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnieniem poprawki do tego punktu jest fakt, że jego brzmienie wydaje się niejasne i 
niewystarczająco precyzyjne, co może prowadzić do niepewności.
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Poprawka 239
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – 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 w drodze umowy o 
zarządzanie ani do wywierania wpływu w 
inny sposób niepodlegający stosunkom 
własnościowym lub, bezpośrednio lub 
pośrednio, kontrolowania, posiadania 
jakichkolwiek interesów lub wykonywania 
jakichkolwiek praw względem 
przedsiębiorstwa realizującego 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania.”

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie przepisów dotyczących rozdziału własności.

Poprawka 240
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interesy i prawa, o których mowa w ust. 
1 lit. b) obejmują w szczególności:

2. Pod warunkiem że spełnione zostały 
wymogi określone w ust. 1 lit. b), dwa 
odrębne organy publiczne mogą 
kontrolować z jednej strony działalność w 
zakresie wytwarzania i dostarczania, a z 
drugiej strony działalność przesyłową.
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a) własność części kapitału albo aktywów 
przedsiębiorstwa, lub
b) prawo do wykonywania prawa głosu, 
lub
c) prawo do powoływania członków rady 
nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących przedstawicielami 
prawnymi przedsiębiorstwa, lub
d) prawo do otrzymywania dywidend lub 
korzystania z innych świadczeń.

Or. en

Poprawka 241
Manuel António dos Santos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interesy i prawa, o których mowa w ust. 
1 lit. b) obejmują w szczególności:

2. Prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b),
obejmują w szczególności:

a) własność części kapitału albo aktywów 
przedsiębiorstwa, lub
b) prawo do wykonywania prawa głosu, 
lub

a) prawo do wykonywania prawa głosu, 
lub 

c) prawo do powoływania członków rady 
nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących przedstawicielami 
prawnymi przedsiębiorstwa, lub

b) prawo do powoływania członków rady 
nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących przedstawicielami 
prawnymi przedsiębiorstwa.

d) prawo do otrzymywania dywidend lub 
korzystania z innych świadczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Na niezależność operatorów nie wpływa negatywnie własność części kapitału albo aktywów 
przedsiębiorstwa ani prawo do otrzymywania dywidend lub korzystania z innych świadczeń. 
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Z drugiej strony prawo do wykonywania prawa głosu lub powoływania członków rady 
nadzorczej, rady administracyjnej lub organów będących przedstawicielami prawnymi 
przedsiębiorstwa mają decydujące znaczenie z punktu widzenia kontrolowania operatora.

Poprawka 242
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interesy i prawa, o których mowa w ust. 
1 lit. b) obejmują w szczególności:

2. Prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b) i 
c), obejmują w szczególności:

a) własność części kapitału albo aktywów 
przedsiębiorstwa, lub
b) prawo do wykonywania prawa głosu, 
lub

a) prawo do wykonywania prawa głosu, 
lub 

c) prawo do powoływania członków rady 
nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących przedstawicielami 
prawnymi przedsiębiorstwa, lub

b) prawo do powoływania członków rady 
nadzorczej, rady administracyjnej lub 
organów będących przedstawicielami 
prawnymi przedsiębiorstwa.

d) prawo do otrzymywania dywidend lub 
korzystania z innych świadczeń.

Or. en

Poprawka 243
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. W odniesieniu do specyficznych cech 
krajowych i regionalnych rynków energii 
elektrycznej Komisja ustanawia kryteria 
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gospodarcze, finansowe i w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, na podstawie 
których przeprowadzany jest obowiązkowy 
i uzasadniony rozdział przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo.
Zobowiązania nałożone na pionowo 
zintegrowane przedsiębiorstwa na mocy 
niniejszej dyrektywy są proporcjonalne do 
realizowanego celu.”

Or. lt

Poprawka 244
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3b. Państwa członkowskie monitorują 
proces rozdziału przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo i przedkładają 
Komisji sprawozdanie z dokonanych 
postępów.”

Or. lt

Poprawka 245
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3c. Rozdział przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo nie może 
przyczyniać się do wzrostu taryf za energię 
elektryczną dla odbiorców ani innych 



AM\718659PL.doc 15/109 PE404.394v02-00

PL

negatywnych skutków społecznych.”

Or. xm

Poprawka 246
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – 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 są częścią 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

skreślony

Or. en

Poprawka 247
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – 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 

5. W odniesieniu do obowiązku realizacji 
celu współpracy regionalnej, określonego 
w art. 5, państwa członkowskie podejmują 
starania na rzecz wyznaczenia operatora 
systemu przesyłowego obejmującego 
terytoria kilku państw, zgodnie z art. 2h 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, by zapewnić 
przestrzeganie przez tego operatora 
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spółki joint venture, chyba że zostało 
zatwierdzone zgodnie z art. 10 jako 
niezależny operator systemu. 

systemu przesyłowego przepisów 
niniejszego artykułu i art. 10a. Państwa 
członkowskie wykorzystują zachęty 
gospodarcze, aby wspierać tworzenie 
regionalnych operatorów systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby stworzyć większe i bardziej płynne rynki konieczne są dokładniejsze wytyczne dla 
operatorów systemów przesyłowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dobrowolna 
współpraca operatorów systemów przesyłowych nie doprowadzi do harmonizacji planowania 
sieci i koordynacji w zakresie eksploatacji. Należy umożliwić utworzenie operatora systemu 
przesyłowego na szczeblu regionalnym i unijnym. Konieczne jest zapewnienie współpracy 
międzyregionalnej, co umożliwi powstanie prawdziwie ogólnoeuropejskiego rynku.

Eksploatacja systemu na szczeblu regionalnym powinna stanowić zachętę do opłacalnej 
eksploatacji regionalnej, ułatwiać handel transgraniczny i integrację rynku oraz zapewniać 
inwestycje najlepiej dostosowane do potrzeb danego regionu, z uwzględnieniem aspektów 
międzyregionalnych.

Poprawka 248
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – 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. 10 jako 
niezależny operator systemu.

5. W odniesieniu do obowiązku realizacji 
celu współpracy regionalnej, określonego 
w art. 5, państwa członkowskie powinny 
podjąć działania w celu zachęcenia do 
nawiązania i wspierania wszelkiej formy 
współpracy pomiędzy operatorami 
systemu przesyłowego oraz organami 
regulacyjnymi ukierunkowanej na
zharmonizowanie zasad dostępu i zasad 
bilansowania (sprzyjając integracji stref 
bilansowych) w obrębie jednego lub kilku 
sąsiadujących ze sobą państw 
członkowskich, zgodnie z art. 2h ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. 
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Współpraca ta może przybrać postać 
wspólnej struktury właściwych operatorów 
systemów przesyłowych, obejmującej 
szereg sąsiadujących ze sobą obszarów. W 
takim przypadku państwa członkowskie 
muszą zagwarantować, że wspólna 
struktura operatorów systemów 
przesyłowych nie narusza zasad 
określonych w niniejszym artykule oraz w 
artykule 10a.

Or. fr

Uzasadnienie

Mimo że dobrowolna współpraca na szczeblu regionalnym pomiędzy operatorami systemów 
przesyłowych przyniosła dobre rezultaty, konieczne jest dokładniejsze określenie ram 
odnoszących się do eksploatacji sieci. Państwa członkowskie powinny przedkładać 
uzgodnienia o zasięgu regionalnym nad rozwiązania wyłącznie na szczeblu krajowym. 
Niniejsza dyrektywa powinna sprzyjać możliwości utworzenia regionalnego, a nawet 
europejskiego operatora systemu, tak aby mógł powstać prawdziwy rynek ogólnoeuropejski. 

Poprawka 249
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – 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. 10 jako 

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.
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niezależny operator systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział własności krajowych sieci przesyłowych jest jedynym sposobem na zapewnienie 
niezależności administracji krajowych sieci przesyłowych oraz zwiększenie przejrzystości. 
Umożliwi on również administratorom krajowych sieci przesyłowych osiągnięcie większej 
skuteczności w działaniach mających ułatwić rozwój rynku. W systemie opartym na 
niezależnych operatorach systemu ten sam podmiot posiada prawa własności do krajowych 
sieci przesyłowych i prowadzi działalność handlową. Chociaż działalność w zakresie 
krajowego przesyłu jest ściśle regulowana, taka sytuacja prowadzi do powstania szeregu 
przepisów.

Poprawka 250
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Dla celów wdrożenia niniejszego 
artykułu, w sytuacji gdy osobą, o której 
mowa w ust. 1 lit. b)– d), jest państwo 
członkowskie lub organ publiczny, uznaje 
się, że dwa oddzielne organy publiczne 
sprawujące kontrolę z jednej strony nad 
operatorem systemu przesyłowego lub 
systemem przesyłowym, a z drugiej strony 
nad przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, nie są tą samą osobą lub 
tymi samymi osobami.”

Or. en
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Poprawka 251
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Dla celów wdrożenia niniejszego 
artykułu, w sytuacji gdy osobą, o której 
mowa w ust. 1 lit. b) do d), jest państwo 
członkowskie lub organ publiczny, uznaje 
się, że dwa oddzielne organy publiczne 
sprawujące kontrolę z jednej strony nad 
operatorem systemu przesyłowego lub 
systemem przesyłowym, a z drugiej strony 
nad przedsiębiorstwem realizującym 
jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub 
dostarczania, nie są tą samą osobą lub 
tymi samymi osobami.”

Or. en

Uzasadnienie

Podobny zapis został zaproponowany w punkcie 12 preambuły. Jednak dla celów pewności 
prawnej konieczne jest zamieszczenie go w tekście prawnym.

Poprawka 252
Manuel António dos Santos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. W sytuacji gdy udziałowcem 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), jest państwo członkowskie, 
zobowiązania określone w ust. 1 lit. b) i c) 
uznaje się za spełnione, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwo realizujące jakąkolwiek 
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funkcję wytwarzania i dostarczania oraz 
operator systemu przesyłowego lub system 
przesyłowy są prawnie oddzielnymi 
podmiotami państwowymi, które 
przestrzegają przepisów ust. 1 lit. b) i c).”

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział sieci niekoniecznie wiąże się z prywatyzacją działalności. Sektor publiczny powinien 
uzyskać te same możliwości w zakresie zapewnienia wytwarzania i dostarczania lub przesyłu, 
pod warunkiem że zagwarantowane jest rozdzielenie tych dwóch sieci. 

Poprawka 253
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustępy 6 a)-ac) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wrażliwe informacje handlowe, o których 
mowa w art. 12, przetrzymywane przez 
operatora systemu przesyłowego, który był 
częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, oraz personel takiego operatora 
systemu przesyłowego, nie są 
przekazywane przedsiębiorstwom 
realizującym jakąkolwiek funkcję 
wytwarzania i dostarczania.

6. Państwa członkowskie zapewniają, że:

a) wrażliwe informacje handlowe, o 
których mowa w art. 12, przetrzymywane 
przez operatora systemu przesyłowego, 
który był częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, oraz personel 
takiego operatora systemu przesyłowego, 
nie są przekazywane przedsiębiorstwom 
realizującym jakąkolwiek funkcję 
wytwarzania i dostarczania;
aa) operatorzy systemów przesyłowych 
opracują i wdrożą program zgodności 
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określający środki, które mają być 
przedsięwzięte w celu wyeliminowania 
dyskryminacji i przestrzegania 
zobowiązań w zakresie przejrzystości; 
program określa również szczególne 
obowiązki pracowników operatora 
systemu przesyłowego dla osiągnięcia tego 
celu; zgodność z programem jest 
monitorowana w niezależny sposób przez 
urzędnika ds. zgodności; krajowy organ 
regulacyjny jest uprawniony do 
nakładania sankcji na operatorów 
systemów przesyłowych w razie 
niewłaściwego wdrażania programu 
zgodności;
ab) operatorzy systemów przesyłowych 
mianują osobę lub organ do sprawowania 
funkcji urzędnika ds. zgodności 
odpowiedzialnego za:
(i) monitorowanie wdrażania programu 
zgodności;
(ii) opracowanie rocznego sprawozdania 
w sprawie zgodności oraz przedłożenie go 
krajowemu organowi regulacyjnemu;
(iii) przedstawianie zaleceń dotyczących 
programu zgodności i jego wdrażania;
ac) niezależność urzędnika ds. zgodności 
jest gwarantowana, w szczególności 
poprzez warunki jego umowy o pracę, a 
urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatorów systemów przesyłowych 
oraz do wszelkich informacji niezbędnych 
do właściwego wypełniania jego zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie przepisów dotyczących rozdziału własności.
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Poprawka 254
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6a. Państwa członkowskie dopilnują, by 
operator systemu przesyłowego i jego 
udziałowcy powstrzymali się od wszelkiej 
działalności mającej negatywny wpływ na 
ich zdolność finansową do wypełniania 
ich zobowiązań, pomimo wydajnej 
eksploatacji sieci (środek zabezpieczenia 
finansowego).”

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie przepisów dotyczących rozdziału własności.

Poprawka 255
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 6b (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). Środek 
ten, mający na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy, 
między innymi poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania wytycznych, które zapewnią zgodność ze 
zobowiązaniami określonymi w art. 8 ust. 6 (nowym).

Poprawka 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – część wprowadzająca
Dyrektywa 2003/54/WE

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dodaje się art. 8a i art. 8b w 
następującym brzmieniu:

(5) Dodaje się art. 8a, art. 8b i art. 8c w 
następującym brzmieniu:

Or. en

Poprawka 257
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Bez uszczerbku dla 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 
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Wspólnota jest stroną, może zezwolić na 
odstępstwo od ustępu 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 258
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a skreślony
Kontrola nad właścicielami systemu 
przesyłowego i operatorami systemu 
przesyłowego
1. Bez uszczerbku dla 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 ustępu 1.

Or. de

Uzasadnienie

Przypływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich jest pożądany pod względem 
gospodarczym i wzmacnia gospodarki UE. Tak zwana „klauzula dotycząca krajów trzecich”, 
która powinna chronić europejskich operatorów systemów przesyłowych przed przejęciem 
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przez przedsiębiorstwa z krajów trzecich, jest klauzulą protekcjonistyczną, budzącą 
wątpliwości natury prawnej i trudną do wyegzekwowania w praktyce.

Poprawka 259
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8a – 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 ustępu 1.

2. Porozumienie oparte na ratyfikowanej 
europejskiej karcie energetycznej i
zawarte z jednym lub większą liczbą 
krajów trzecich, którego Wspólnota jest 
stroną, może zezwolić na odstępstwo od 
ustępu 1.

Or. en

Poprawka 260
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8b skreślony

Wyznaczenie i certyfikacja operatorów 
systemu przesyłowego

1. Przedsiębiorstwa posiadające system 
przesyłowy, które uzyskały certyfikację od 
krajowego organu regulacyjnego jako 
spełniające wymogi art. 8 ust. 1 i art. 8a, 
zgodnie z wyszczególnioną poniżej 
procedurą certyfikacji, są zatwierdzane i 
wyznaczane jako operatorzy systemu 
przesyłowego przez państwa członkowskie. 
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Wyznaczenie operatorów systemu 
przesyłowego jest przekazywane do 
wiadomości Komisji oraz publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Bez uszczerbku dla międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, w przypadku, gdy 
właściciel systemu przesyłowego lub 
operator systemu przesyłowego, 
kontrolowany przez osobę lub osoby z 
krajów trzecich zgodnie z art. 8a, 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. 8 ust. 1, bezpośrednio 
lub pośrednio przez jakiegokolwiek 
operatora prowadzącego działalność 
związaną z wytwarzaniem lub 
dostarczaniem gazu lub energii 
elektrycznej, lub przez kraj trzeci.

3. Operatorzy systemu przesyłowego 
zgłaszają do organu regulacyjnego 
wszelkie planowane transakcje, które 
mogą wymagać zmiany oceny ich 
zgodności z art. 8 ust. 1 lub art. 8a.

4. Organy regulacyjne monitorują 
nieprzerwaną zgodność operatorów 
systemu przesyłowego z art. 8 ust. 1 i art. 
8a. 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 zasad zawartych w art. 8 
ust. 1 lub 8a, albo w przypadku, gdy mają 
podstawy sądzić, że takie naruszenie 
mogło mieć miejsce; lub
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c) na podstawie uzasadnionego wniosku 
Komisji.

5. Organy regulacyjne 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 
decyzja organu regulacyjnego może stać 
się obowiązująca jedynie po 
sfinalizowaniu procedury określonej w 
ust. 6 – 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 
Komisji przez organ regulacyjny, włącznie 
z wszelkimi stosownymi informacjami 
odnoszącymi się do tej decyzji.

7. Komisja bada zgłoszenie natychmiast 
po jego otrzymaniu. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania zgłoszenia, jeżeli 
Komisja stwierdza, że decyzja organu 
regulacyjnego budzi wątpliwości co do jej 
zgodności z art. 8 ust. 1, art. 8a lub art. 8b 
ust. 2, podejmuje decyzję o wszczęciu 
postępowania. W takim przypadku 
Komisja wzywa organ regulacyjny 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, 
w terminie nieprzekraczającym czterech 
miesięcy od daty takiej decyzji, ostateczną 
decyzję
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a) o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec 
decyzji organu regulacyjnego; lub

b) o zażądaniu od przedmiotowego organu 
regulacyjnego wprowadzenia poprawek 
lub cofnięcia jego decyzji, jeżeli jest 
zdania, że nie zachowano zgodności z art. 
8 ust. 1, art. 8a lub art. 8b ust. 2. 

9. W przypadku, gdy Komisja nie podjęła 
decyzji o wszczęciu postępowania ani 
ostatecznej decyzji w terminie określonym 
odpowiednio w ust. 7 i ust. 8, uważa się, że 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń wobec 
decyzji organu regulacyjnego.

10. Organ regulacyjny stosuje się do 
decyzji Komisji o wprowadzeniu poprawek 
lub cofnięciu decyzji o przyznaniu 
certyfikacji w terminie czterech tygodni i 
odpowiednio informuje Komisję.

11. Organy regulacyjne oraz Komisja 
mogą zwrócić się do operatorów systemu 
przesyłowego i przedsiębiorstw 
prowadzących jakąkolwiek działalność w 
zakresie wytwarzania lub dostarczania o 
wszelkie informacje istotne z punktu 
widzenia wypełnienia jej zadań na mocy 
niniejszego artykułu.

12. Organy regulacyjne oraz Komisja 
zachowują poufność wrażliwych 
informacji handlowych.

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury, 
która będzie wykonywana na rzecz 
stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca procedury certyfikacji dla podlegających rozdziałowi 
własności operatorów systemów przesyłowych i niezależnych operatorów systemów jest zbyt 
uciążliwa i zbiurokratyzowana. Należyte wdrożenie przepisów w zakresie rozdziału można 
zapewnić również poprzez nieustanne monitorowanie i nadzorowanie operatorów systemów 
przesyłowych przez organy regulacyjne.

Poprawka 261
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wyraźna lub dorozumiana decyzja w 
sprawie certyfikacji operatora systemu 
przesyłowego jest bezzwłocznie zgłaszana 
Komisji przez organ regulacyjny, włącznie 
z wszelkimi stosownymi informacjami 
odnoszącymi się do tej decyzji. 

6. Wyraźna lub dorozumiana decyzja w 
sprawie certyfikacji operatora systemu 
przesyłowego jest bezzwłocznie zgłaszana 
Komisji przez organ regulacyjny, włącznie 
z wszelkimi stosownymi informacjami 
odnoszącymi się do tej decyzji. Komisja 
podejmuje działania zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. x rozporządzenia 
(WE) nr 1228/2003.

Or. en

Poprawka 262
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b – ustępy 7-10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja bada zgłoszenie natychmiast 
po jego otrzymaniu. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania zgłoszenia, jeżeli 
Komisja stwierdza, że decyzja organu 

skreślone



PE404.394v02-00 30/109 AM\718659PL.doc

PL

regulacyjnego budzi wątpliwości co do jej 
zgodności z art. 8 ust. 1, art. 8a lub art. 8b 
ust. 2, podejmuje decyzję o wszczęciu 
postępowania. W takim przypadku 
Komisja wzywa organ regulacyjny 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, 
w terminie nieprzekraczającym czterech 
miesięcy od daty takiej decyzji, ostateczną 
decyzję
a) o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec 
decyzji organu regulacyjnego; lub
b) o zażądaniu od przedmiotowego organu 
regulacyjnego wprowadzenia poprawek 
lub cofnięcia jego decyzji, jeżeli jest 
zdania, że nie zachowano zgodności z art. 
8 ust. 1, art. 8a lub art. 8b ust. 2.
9. W przypadku, gdy Komisja nie podjęła 
decyzji o wszczęciu postępowania ani 
ostatecznej decyzji w terminie określonym 
odpowiednio w ust. 7 i ust. 8, uważa się, że 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń wobec 
decyzji organu regulacyjnego.
10. Organ regulacyjny stosuje się do 
decyzji Komisji o wprowadzeniu poprawek 
lub cofnięciu decyzji o przyznaniu 
certyfikacji w terminie czterech tygodni i 
odpowiednio informuje Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się przenieść, ze względów prawnych, przynajmniej ust. 7– 10 i ust. 13 do 
rozporządzenia 1228/2003; ust. 11 i 12 muszą znaleźć się zarówno w przedmiotowej 
dyrektywie, jak i w rozporządzeniu.
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Poprawka 263
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b – ustęp 13

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury, 
która będzie wykonywana na rzecz 
stosowania ustępów 6-9.Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się przenieść, ze względów prawnych, przynajmniej ust. 7– 10 i ust. 13 do 
rozporządzenia 1228/2003; ust. 11 i 12 muszą znaleźć się zarówno w przedmiotowej 
dyrektywie, jak i w rozporządzeniu.

Poprawka 264
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury, 
która będzie wykonywana na rzecz 
stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3. 

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Przepisy – również proceduralne – które odnoszą się do wyznaczania operatorów systemów 
przesyłowych, wiążą się z prawem własności i stanowią ingerencję w gospodarczo-prawną 
strukturę państwa członkowskiego. Oczywiste jest zatem, że w tym przypadku nie mamy do 
czynienia z „nieistotnym” elementem.

Poprawka 265
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający</DocAmend>
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury, 
która będzie wykonywana na rzecz 
stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu o procedurze komitetowej.

Poprawka 266
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b – ustęp 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne 
ustalające szczegółowe zasady procedury, 
która będzie wykonywana na rzecz 
stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wyznaczenie i certyfikacja operatora systemu przesyłowego stanowią główne zagadnienie 
omawianej dyrektywy i powinny być również głównym przedmiotem jej ram regulacyjnych, 
kształtowanych samodzielnie przez poszczególne państwa członkowskie. Mało przejrzysta 
procedura komitetowa nie jest w tym przypadku właściwym instrumentem.

Poprawka 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 8ba
I. Faktyczny i skuteczny rozdział 
systemów przesyłowych
1. Operatorzy systemów przesyłowych 
dysponują wszelkimi zasobami ludzkimi, 
fizycznymi i finansowymi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo niezbędnymi do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, w 
szczególności:
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a) operator systemu przesyłowego posiada 
aktywa niezbędne do prowadzenia 
regularnej działalności w zakresie 
przesyłu energii elektrycznej;
b) operator systemu przesyłowego 
zatrudnia personel niezbędny do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej;
c) użyczanie pracowników i świadczenie 
usług przez oddziały przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo realizujące 
funkcje wytwarzania lub dostarczania 
ogranicza się do przypadków, które nie 
wiążą się z dyskryminacją, i podlega ono 
zatwierdzeniu przez krajowe organy 
regulacyjne w celu wykluczenia obaw 
dotyczących konkurencji oraz konfliktu 
interesów;
d) odpowiednie zasoby finansowe na 
przyszłe projekty inwestycyjne są dostępne 
w odpowiednim czasie.
2. Działania uznawane za niezbędne do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, o 
których mowa w ust. 1, obejmują co 
najmniej: 
- reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego, kontakty z osobami trzecimi 
i organami regulacyjnymi;
- przyznawanie dostępu osobom trzecim 
do sieci i zarządzanie nim;
- pobieranie opłat za dostęp;

- pobieranie opłat za ograniczenia 
przesyłowe, a także płatności 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 zapewniające 
długofalową zdolność systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
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i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw;
- usługi prawne;

- usługi księgowe i informatyczne.

3. Operator systemu przesyłowego posiada 
własną tożsamość, wyraźnie odmienną od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, z odrębnie kreowaną marką i 
komunikacją oraz odrębnymi lokalami.
4. Audyt księgowości operatorów 
systemów przesyłowych prowadzi inny 
audytor niż audyt przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo i wszystkich 
przedsiębiorstw powiązanych. 
II. Niezależność kierownictwa, dyrektora 
generalnego/zarządu operatora systemu 
przesyłowego
5. Krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny jest 
powiadamiany o decyzjach dotyczących 
mianowania i wcześniejszego zakończenia 
zatrudnienia dyrektora generalnego i 
członków zarządu operatora systemu 
przesyłowego oraz zawarcia i 
przedwczesnego rozwiązania 
odpowiednich umów o pracę z tymi 
osobami. Te decyzje i umowy mogą stać
się wiążące dopiero wtedy, gdy w okresie 
trzech tygodni od powiadomienia organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny nie skorzysta z prawa 
weta. Mianowanie i zawarcie umowy 
można zawetować, jeżeli występują 
poważne wątpliwości co do niezależności 
zawodowej mianowanego dyrektora 
generalnego lub członka zarządu, a 
wcześniejsze zakończenie zatrudnienia 
tych osób – jeżeli występują poważne 
wątpliwości co do uzasadnienia takiego 
środka.
6. Dyrektorowi generalnemu lub 
członkowi zarządu operatora systemu 
przesyłowego gwarantuje się skuteczne 
prawo odwołania się od decyzji o 
wcześniejszym zakończeniu zatrudnienia 
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do krajowego organu regulacyjnego, 
innego właściwego krajowego organu 
publicznego lub sądu.
7. Po zakończeniu zatrudnienia przez 
operatora systemu przesyłowego byli 
dyrektorzy generalni i członkowie zarządu
przez okres co najmniej trzech lat nie są 
zatrudnieni w jakimkolwiek charakterze w 
żadnym oddziale przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo realizującym 
funkcje wytwarzania lub dostarczania.
8. Dyrektor generalny i członkowie 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
nie posiadają udziałów ani nie otrzymują 
rekompensaty z żadnego przedsiębiorstwa 
należącego do przedsiębiorstwa pionowo 
zintegrowanego, oprócz operatora 
systemu przesyłowego. Wynagrodzenie 
dyrektora generalnego i członków zarządu
nie zależy w żadnej mierze od działalności 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, poza działalnością operatora 
systemu przesyłowego.
9. Dyrektor generalny lub członkowie 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio 
odpowiedzialni za bieżącą eksploatację w 
innym oddziale pionowo zintegrowanego 
przedsiębiorstwa.
10. Bez uszczerbku dla przepisów 
niniejszego artykułu operator systemu 
przesyłowego ma skuteczne prawa 
podejmowania decyzji, niezależnie od 
zintegrowanego przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej, w zakresie aktywów 
koniecznych do eksploatacji, utrzymania 
lub rozwoju sieci. Nie powinno to 
stanowić przeszkody dla istnienia 
odpowiednich mechanizmów 
koordynacyjnych zapewniających ochronę 
praw przedsiębiorstwa macierzystego do 
nadzoru ekonomicznego i nadzoru 
zarządzania w odniesieniu do zwrotu z 
aktywów, regulowanych pośrednio 
zgodnie z art. 22c, w przedsiębiorstwie 
zależnym. W szczególności umożliwia to 



AM\718659PL.doc 37/109 PE404.394v02-00

PL

przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
narzędzia operatora systemu przesyłowego 
i ustalanie całkowitych pułapów poziomu 
zadłużenia przedsiębiorstwa zależnego. W 
przypadku gdy roczny plan finansowy lub 
inny równoważny plan finansowy nie 
zostanie zatwierdzony ani zmieniony przez 
przedsiębiorstwo macierzyste, sprawa jest 
kierowana do organu regulacyjnego, 
który wydaje decyzję. Przedsiębiorstwo 
macierzyste nie posiada uprawnień do 
wydawania instrukcji dotyczących 
bieżącej eksploatacji ani jednostkowych 
decyzji dotyczących budowy lub 
modernizacji linii przesyłowych, które nie 
wykraczają poza założenia zatwierdzonego 
planu finansowego lub innego 
równoważnego narzędzia.
11. Przewodniczący rady nadzorczej lub 
rady dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego nie pracują w jakimkolwiek 
charakterze w żadnym oddziale pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania.
12. W radzie nadzorczej lub radzie 
dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego zasiadają również niezależni 
członkowie, mianowani na okres co 
najmniej pięciu lat. O ich mianowaniu 
powiadamiany jest krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny, mianowanie staje się 
wiążące po spełnieniu warunków, o 
których mowa w ust. 5.
13. Do celów ust. 12 członka rady 
nadzorczej lub rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego uważa się za 
niezależnego, jeżeli nie pozostaje on w 
żadnym stosunku zawodowym lub innym z 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwem, z udziałowcami 
posiadającymi w nim pakiet kontrolny lub 
z kierownictwem jednego z nich, który 
powodowałby konflikt interesów, w 
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szczególności:
a) nie był pracownikiem żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania w okresie pięciu lat 
poprzedzających mianowanie go na 
członka rady nadzorczej lub rady 
dyrektorów;
b) nie posiada żadnych udziałów i nie 
otrzymuje żadnej rekompensaty od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
ani od żadnego z jego przedsiębiorstw 
zależnych, z wyjątkiem operatora systemu 
przesyłowego;
c) w okresie sprawowania funkcji członka 
rady nadzorczej lub rady dyrektorów nie 
pozostaje w żadnym istotnym stosunku 
zawodowym z żadnym oddziałem 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującym funkcje dostarczania energii 
elektrycznej; 
d) nie jest członkiem zarządu
przedsiębiorstwa, w którym 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
mianuje członków rady nadzorczej lub 
rady dyrektorów.
14. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
operatorzy systemów przesyłowych 
opracowali i wdrożyli program zgodności 
określający środki, które mają być 
przedsięwzięte dla zapewnienia eliminacji 
praktyk dyskryminacyjnych. Program
określa również szczególne obowiązki 
pracowników dla osiągnięcia tego celu. 
Ponadto podlega zatwierdzeniu przez 
krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny. 
Zgodność z programem monitoruje w 
niezależny sposób urzędnik ds. zgodności. 
Krajowy organ regulacyjny jest 
uprawniony do nakładania sankcji na 
operatora systemu przesyłowego w razie 
niewłaściwego wdrażania programu 
zgodności.
15. Dyrektor generalny lub zarząd
operatora systemu przesyłowego mianuje 
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osobę lub organ, który pełni funkcję
urzędnika ds. zgodności odpowiedzialnego 
za:
a) monitorowanie wdrażania programu 
zgodności;
b) opracowanie rocznego sprawozdania 
przedstawiającego środki, które mają być 
przedsięwzięte w celu wdrożenia 
programu zgodności oraz przedłożenie go 
krajowemu organowi regulacyjnemu;
c) przedstawianie zaleceń dotyczących 
programu zgodności i jego wdrażania.
16. Niezależność urzędnika ds. zgodności 
gwarantują w szczególności warunki jego 
umowy o pracę.
17. Urzędnik ds. zgodności ma możliwość 
regularnego zwracania się do rady 
nadzorczej bądź rady dyrektorów
operatora systemu przesyłowego 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz do krajowych organów 
regulacyjnych.
18. Urzędnik ds. spraw zgodności bierze 
udział we wszystkich posiedzeniach rady 
nadzorczej lub rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego, które dotyczą 
następujących kwestii:
a) warunków dostępu i przyłączenia do 
sieci, w tym pobierania opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe oraz płatności w 
ramach mechanizmu rekompensat dla
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi, zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
b) przedsięwzięć mających na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
sieci przesyłowej, w tym inwestycji w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;
c) zasad dotyczących bilansowania, w tym 
zasad dotyczących rezerw mocy;
d) zakupu energii w celu pokrycia strat 
energii.



PE404.394v02-00 40/109 AM\718659PL.doc

PL

19. Na tych posiedzeniach urzędnik ds. 
zgodności czuwa, by nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej lub radzie dyrektorów
informacji o działalności w zakresie 
wytwarzania i dostarczania, które mogłyby 
być danymi wrażliwymi z handlowego 
punktu widzenia.
20. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora systemu przesyłowego oraz 
do wszelkich informacji niezbędnych do 
właściwego wypełniania jego obowiązków.
21. Urzędnik ds. zgodności jest 
mianowany i odwoływany przez dyrektora 
generalnego lub zarząd po wcześniejszym 
zatwierdzeniu przez krajowy organ 
regulacyjny.
22. Co najmniej raz na 2 lata operatorzy 
systemów przesyłowych sporządzają 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci. 
Zapewniają w nim skuteczne środki 
gwarantujące dostateczny stopień rozwoju 
systemu i bezpieczeństwo dostaw.
23. Dziesięcioletni plan rozwoju sieci w 
szczególności:
a) wskazuje podmiotom rynkowym, jaką 
główną infrastrukturę przesyłową należy 
zbudować w ciągu kolejnych dziesięciu 
lat;
b) zawiera wszystkie inwestycje, co do 
których już podjęto decyzje, i określa nowe 
inwestycje, co do których decyzja o
wdrożeniu zostanie podjęta w ciągu 
najbliższych trzech lat.
24. W celu sporządzenia dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci każdy operator 
systemu przesyłowego przyjmuje 
racjonalne założenia co do przyszłości 
wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi 
krajami oraz uwzględnia istniejące 
regionalne i ogólnoeuropejskie plany 
inwestycji sieciowych. W stosownym 
czasie operator systemu przesyłowego 
przedkłada projekt tego planu krajowemu 
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organowi regulacyjnemu.
25. Z zachowaniem otwartości i 
przejrzystości krajowy organ regulacyjny 
zasięga opinii wszystkich odpowiednich 
użytkowników sieci w sprawie tego 
projektu i może opublikować wyniki 
procesu konsultacji, zwłaszcza w 
odniesieniu do potencjalnych potrzeb 
inwestycyjnych.
26. Krajowy organ regulacyjny bada, czy 
projekt dziesięcioletniego planu rozwoju 
sieci obejmuje wszystkie potrzeby 
inwestycyjne określone w trakcie 
konsultacji. Organ może zobowiązać 
operatora systemu przesyłowego do 
zmiany projektu.
27. Jeżeli operator systemu przesyłowego 
odmówi wdrożenia danej inwestycji 
wymienionej w dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci do zrealizowania w ciągu 
najbliższych trzech lat, państwa 
członkowskie dopilnują, by krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny miał uprawnienia 
niezbędne do podjęcia jednego z dwóch 
poniższych działań:
a) wezwania operatora systemu 
przesyłowego wszelkimi środkami 
prawnymi do wykonania obowiązków 
inwestycyjnych z wykorzystaniem swoich 
zdolności finansowych;
b) zaproszenia niezależnych inwestorów 
do składania ofert na niezbędną 
inwestycję w system przesyłowy oraz 
możliwego zobowiązania w ten sposób 
operatora systemu przesyłowego do:
- wyrażenia zgody na finansowanie przez 
osobę trzecią,
- wyrażenia zgody na wykonanie prac 
budowlanych przez osobę trzecią i 
zbudowanie nowych aktywów;
- wyrażenia zgody na eksploatację nowych 
aktywów.
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Odpowiednie ustalenia finansowe 
wymagają zatwierdzenia przez krajowy
organ regulacyjny lub inny właściwy 
krajowy organ publiczny. W obu 
przypadkach regulacja taryf dopuszcza 
wpływy na pokrycie kosztów takich 
inwestycji.
28. Właściwy krajowy organ publiczny 
monitoruje i ocenia wdrożenie planu 
inwestycji.
29. Operatorzy systemów przesyłowych są 
zobowiązani do ustanowienia i 
opublikowania przejrzystych i skutecznych 
procedur niedyskryminacyjnego 
przyłączania nowych elektrowni do sieci. 
Procedury te wymagają zatwierdzenia 
przez krajowe organy regulacyjne lub 
inny właściwy krajowy organ publiczny.
30. Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mogą odmówić przyłączenia nowej 
elektrowni, uzasadniając to potencjalnymi 
przyszłymi ograniczeniami dostępnej 
przepustowości sieci, np. przeciążeniami w 
odległych częściach sieci przesyłowej. 
Operatorzy systemów przesyłowych są 
zobowiązani do dostarczania niezbędnych 
informacji.

31. Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mogą odmówić utworzenia nowego 
punktu przyłączeniowego tylko dlatego, że 
spowoduje to dodatkowe koszty związane z 
niezbędnym wzrostem przepustowości 
elementów sieci w pobliżu nowego punktu 
przyłączeniowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które nie wdrożyły rozdziału własności, mają możliwość dalszej 
liberalizacji rynku bez konieczności stosowania rozdziału własności.
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Poprawka 268
Nicole Fontaine
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 8ba
Faktyczny i skuteczny rozdział systemów 

przesyłowych
I. Aktywa, urządzenia, personel i 

tożsamość

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
dysponują wszelkimi zasobami ludzkimi, 
fizycznymi i finansowymi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo niezbędnymi do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, w 
szczególności: 
a) operator systemu przesyłowego posiada 
aktywa niezbędne do prowadzenia 
regularnej działalności w zakresie 
przesyłu energii elektrycznej;
b) operator systemu przesyłowego 
zatrudnia personel niezbędny do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej;
c) użyczanie pracowników i świadczenie 
usług przez oddziały przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo realizujące 
funkcje wytwarzania lub dostarczania 
ogranicza się do przypadków, które nie 
wiążą się z dyskryminacją, i podlega ono 
zatwierdzeniu przez krajowy organ 
regulacyjny w celu wykluczenia obaw 
dotyczących konkurencji oraz konfliktu 
interesów;
d) odpowiednie zasoby finansowe na 
przyszłe projekty inwestycyjne są 
udostępniane w odpowiednim czasie.
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2. Działania uznawane za niezbędne do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, o 
których mowa w ust. 1, obejmują co 
najmniej: 
- reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego i kontakty z osobami 
trzecimi i krajowymi organami 
regulacyjnymi,
- przyznawanie dostępu osobom trzecim 
do sieci i zarządzanie nim,
- pobieranie opłat dostęp i za ograniczenia 
przesyłowe, a także płatności 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 zapewniające 
długofalową zdolność systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw,
- usługi prawne,

- usługi księgowe i informatyczne.
3. Operatorzy systemów przesyłowych 
mają formę prawną spółki akcyjnej.
4. Operator systemu przesyłowego posiada 
własną tożsamość, wyraźnie odmienną od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, z odrębnie kreowaną marką i 
komunikacją oraz odrębnymi lokalami.
5. Audyt księgowości operatorów 
systemów przesyłowych prowadzi inny 
audytor niż audyt przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo i wszystkich 
przedsiębiorstw powiązanych. 
II. Niezależność kierownictwa, dyrektora 
generalnego/zarządu OSP
6. Krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny jest 
powiadamiany o decyzjach dotyczących 
mianowania i wcześniejszego zakończenia 
zatrudnienia dyrektora generalnego i 
członków zarządu operatora systemu 
przesyłowego oraz zawarcia i 
przedwczesnego rozwiązania 
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odpowiednich umów o pracę z tymi 
osobami. Te decyzje i umowy mogą stać
się wiążące dopiero wtedy, gdy w okresie 
trzech tygodni od powiadomienia krajowy 
organ regulacyjny lub inny właściwy 
krajowy organ publiczny nie skorzysta z 
prawa weta. Krajowy organ regulacyjny 
lub inny właściwy krajowy organ 
publiczny może zawetować mianowanie i 
zawarcie odpowiednich umów, jeżeli 
występują poważne wątpliwości co do 
niezależności zawodowej mianowanego 
dyrektora generalnego lub członka 
zarządu, a wcześniejsze zakończenie 
zatrudnienia i odpowiednie umowy tych 
osób – jeżeli występują poważne 
wątpliwości co do podstawy użycia i 
uzasadnienia takiego środka.
7. Dyrektorowi generalnemu i członkowi 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
gwarantuje się prawo odwołania się od 
decyzji o wcześniejszym zakończeniu 
zatrudnienia do krajowego organu 
regulacyjnego, innego właściwego 
krajowego organu publicznego lub sądu. 

8. Po zakończeniu zatrudnienia u 
operatora systemu przesyłowego 
dyrektorzy generalni / członkowie zarządu
przez okres co najmniej trzech lat nie 
należą do żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania. 

9. Dyrektor generalny / członkowie 
zarządu nie posiadają udziałów ani nie 
otrzymują rekompensaty od żadnego 
przedsiębiorstwa należącego do 
przedsiębiorstwa pionowo 
zintegrowanego, oprócz operatora 
systemu przesyłowego. Wynagrodzenie 
dyrektora generalnego / członków zarządu
nie zależy w żadnej mierze od działalności 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, poza działalnością operatora 
systemu przesyłowego. 
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10. Dyrektor generalny lub członkowie 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio 
odpowiedzialni za bieżącą eksploatację w 
innym oddziale pionowo zintegrowanego 
przedsiębiorstwa.

11. Bez uszczerbku dla powyższych 
przepisów operator systemu przesyłowego 
ma skuteczne prawa podejmowania 
decyzji, niezależnie od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, w 
zakresie aktywów koniecznych do 
eksploatacji, utrzymania lub rozwoju 
sieci. Nie powinno to stanowić przeszkody 
dla istnienia odpowiednich mechanizmów 
koordynacyjnych zapewniających ochronę 
praw przedsiębiorstwa macierzystego do 
nadzoru ekonomicznego i nadzoru 
zarządzania w odniesieniu do zwrotu z 
aktywów, regulowanych pośrednio 
zgodnie z art. 22c w przedsiębiorstwie 
zależnym. W szczególności umożliwia to 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
narzędzia operatora systemu przesyłowego 
i ustalanie całkowitych pułapów poziomu 
zadłużenia przedsiębiorstwa zależnego. 
Przedsiębiorstwo macierzyste nie posiada 
uprawnień do wydawania instrukcji 
dotyczących bieżącej eksploatacji ani 
jednostkowych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji linii 
przesyłowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
narzędzia.

III. Rada nadzorcza / rada dyrektorów

12. Przewodniczący rady nadzorczej / rady 
dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego nie należą do żadnego 
oddziału pionowo zintegrowanego 
przedsiębiorstwa realizującego funkcje 
wytwarzania lub dostarczania.
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13. W radzie nadzorczej / radzie 
dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego zasiadają również niezależni 
członkowie, mianowani na okres co 
najmniej pięciu lat. Ich liczba jest 
ustalana przez właściwy organ w taki 
sposób, aby zagwarantować, że wytwórcy 
lub dostawcy energii elektrycznej nie 
posiadają, indywidualnie ani łącznie, 
większości w radzie nadzorczej/ radzie 
dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego. O mianowaniu członków 
rady nadzorczej / rady dyrektorów
powiadamiany jest krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny, mianowanie go staje się 
wiążące po spełnieniu warunków, o 
których mowa w ust. 6. 

14. Do celów ust. 13 członka rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego uważa się za 
niezależnego, jeżeli nie pozostaje on w 
żadnym stosunku zawodowym lub innym z 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwem, z udziałowcami 
posiadającymi w nim pakiet kontrolny lub 
z kierownictwem jednego z nich, który 
powodowałby konflikt interesów, w 
szczególności:

a) nie był pracownikiem żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania w okresie pięciu lat 
poprzedzających mianowanie na członka 
rady nadzorczej / rady dyrektorów;

b) nie posiada żadnych udziałów i nie 
otrzymuje żadnej rekompensaty z 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
ani z żadnego z jego przedsiębiorstw 
zależnych, z wyjątkiem operatora systemu 
przesyłowego;

c) w okresie sprawowania funkcji członka 
rady nadzorczej lub rady dyrektorów nie 
pozostaje w żadnym istotnym stosunku 
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zawodowym z żadnym oddziałem 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującym funkcje dostarczania 
energii;

d) nie jest członkiem zarządu
przedsiębiorstwa, w którym 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
mianuje członków rady nadzorczej / rady 
dyrektorów. 

IV. Urzędnik ds. zgodności

15. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
operatorzy systemów przesyłowych 
opracowali i wdrożyli program zgodności 
określający środki, które mają być 
przedsięwzięte dla zapewnienia eliminacji 
praktyk dyskryminacyjnych i oceny 
zadowolenia użytkowników z jakości 
świadczonych usług, ich cen i wypełniania 
zobowiązań umownych operatora systemu 
przesyłowego. Program określa również 
szczególne obowiązki pracowników 
operatora systemu przesyłowego dla 
osiągnięcia tego celu. Program podlega 
zatwierdzeniu przez krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny. Zgodność z programem 
monitoruje w niezależny sposób urzędnik 
ds. zgodności. Krajowy organ regulacyjny 
jest uprawniony do nakładania sankcji w 
razie niewłaściwego wdrażania programu 
zgodności przez operatora systemu 
przesyłowego.

16. Dyrektor generalny / zarząd operatora 
systemu przesyłowego mianuje osobę lub 
organ, który pełni funkcję urzędnika ds. 
zgodności odpowiedzialnego za:

a) monitorowanie wdrażania programu 
zgodności;

b) opracowanie rocznego sprawozdania 
przedstawiającego środki przedsięwzięte w 
celu wdrożenia programu zgodności oraz 
przedłożenie go krajowemu organowi 
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regulacyjnemu;

c) przedstawianie zaleceń dotyczących 
programu zgodności i jego wdrażania. 

17. Niezależność urzędnika ds. zgodności 
gwarantują w szczególności warunki jego 
umowy o pracę.

18. Urzędnik ds. zgodności ma możliwość 
regularnego zwracania się do rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego i przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo oraz do 
krajowych organów regulacyjnych.

19. Urzędnik ds. spraw zgodności bierze 
udział we wszystkich posiedzeniach rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego, które dotyczą 
następujących kwestii:

a) warunków dostępu i przyłączenia do 
sieci, w tym pobierania opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe oraz płatności w 
ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi, zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

b) przedsięwzięć mających na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
sieci przesyłowej, w tym inwestycji w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;

c) zasady dotyczące bilansowania, w tym 
zasady dotyczące rezerw mocy;

d) zakupu energii w celu pokrycia strat 
energii.

20. Na tych posiedzeniach urzędnik ds. 
zgodności czuwa, by nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej / radzie dyrektorów informacji 
o działalności w zakresie wytwarzania i 
dostarczania, które mogłyby być korzystne 
z handlowego punktu widzenia. 
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21. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora systemu przesyłowego oraz 
do wszelkich informacji niezbędnych do 
właściwego wypełniania jego zadań. 
Urzędnik ds. zgodności jest mianowany i 
odwoływany przez dyrektora generalnego 
/ zarząd dopiero po wcześniejszym 
zatwierdzeniu przez krajowy organ 
regulacyjny.”

Or. xm

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy alternatywnego rozwiązania polegającego na „faktycznym i 
skutecznym rozdziale”. Proponuje się, aby liczba niezależnych członków mianowanych do 
rady nadzorczej lub rady dyrektorów operatora systemu przesyłowego była określana przez 
właściwy organ w celu zagwarantowania, że żaden z producentów lub dostawców energii 
elektrycznej nie posiada ponad połowy miejsc w tych organach. Rola urzędnika ds. zgodności 
zostaje wzmocniona, aby zagwarantować zdolność operatorów systemów przesyłowych do
sprostania potrzebom odbiorców przy zapewnieniu najkorzystniejszej ceny. 

Poprawka 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 8ba

Faktyczny i skuteczny rozdział systemów 
przesyłowych

I. Aktywa, urządzenia, personel i 
tożsamość



AM\718659PL.doc 51/109 PE404.394v02-00

PL

Operatorzy systemów przesyłowych 
dysponują wszelkimi zasobami ludzkimi, 
fizycznymi i finansowymi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo niezbędnymi do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, w 
szczególności: 

a) operator systemu przesyłowego posiada 
aktywa niezbędne do prowadzenia 
regularnej działalności w zakresie energii 
elektrycznej;

b) operator systemu przesyłowego 
zatrudnia personel niezbędny do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej;

c) użyczanie pracowników i świadczenie 
usług przez oddziały przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo realizujące 
funkcje wytwarzania lub dostarczania 
ogranicza się do przypadków, które nie 
wiążą się z dyskryminacją, i podlega 
zatwierdzeniu przez krajowe organy 
regulacyjne w celu wykluczenia obaw 
dotyczących konkurencji oraz konfliktu 
interesów;

d) odpowiednie zasoby finansowe na 
przyszłe projekty inwestycyjne są 
udostępniane w odpowiednim czasie.

2. Działania uznawane za niezbędne do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, o 
których mowa w ust. 1, obejmują co 
najmniej: 

a) reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego i kontakty z osobami 
trzecimi i krajowymi organami 
regulacyjnymi;

b) przyznawanie dostępu osobom trzecim 
do sieci i zarządzanie nim;

c) pobieranie opłat za dostęp i za 
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ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
w ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

d) eksploatację, utrzymanie i rozwój 
systemu przesyłowego;

e) planowanie inwestycyjne zapewniające 
długofalową zdolność systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw;

f) usługi prawne;

g) usługi księgowe i informatyczne.

3. Operatorzy systemów przesyłowych 
mają formę prawną spółki akcyjnej. 

4. Operator systemu przesyłowego posiada 
własną tożsamość, wyraźnie odmienną od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, z odrębnie kreowaną marką i 
komunikacją oraz odrębnymi lokalami.

5. Audyt księgowości operatorów 
systemów przesyłowych prowadzi inny 
audytor niż audyt przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo i wszystkich 
przedsiębiorstw powiązanych. 

II. Niezależność kierownictwa, dyrektora 
generalnego/zarządu operatora systemu 
przesyłowego

6. Krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny jest 
powiadamiany o decyzjach dotyczących 
mianowania i wcześniejszego zakończenia 
zatrudnienia dyrektora generalnego / 
członków zarządu operatora systemu 
przesyłowego oraz zawarcia i 
przedwczesnego rozwiązania 
odpowiednich umów o pracę z tymi 
osobami. Te decyzje i umowy mogą stać
się wiążące dopiero wtedy, gdy w okresie 
trzech tygodni od powiadomienia krajowy 
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organ regulacyjny lub inny właściwy 
krajowy organ publiczny nie skorzysta z 
prawa weta. Krajowy organ regulacyjny 
lub inny właściwy krajowy organ 
publiczny może zawetować mianowanie i 
zawarcie odpowiednich umów, jeżeli 
występują poważne wątpliwości co do 
niezależności zawodowej mianowanego 
dyrektora generalnego / członka zarządu, 
a wcześniejsze zakończenie zatrudnienia i 
odpowiednie umowy z dyrektorem 
generalnym / członkiem zarządu – jeżeli 
występują poważne wątpliwości co do 
podstawy użycia i uzasadnienia takiego 
środka. 

7. Dyrektorowi generalnemu lub 
członkowi zarządu operatora systemu 
przesyłowego gwarantuje się prawo 
odwołania się od decyzji o wcześniejszym 
zakończeniu zatrudnienia do krajowego 
organu regulacyjnego, innego właściwego 
krajowego organu publicznego lub sądu. 

8. Po zakończeniu zatrudnienia u 
operatora systemu przesyłowego 
dyrektorzy generalni / członkowie zarządu
przez okres co najmniej trzech lat nie 
należą do żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania. 

9. Dyrektor generalny / członkowie 
zarządu nie posiadają udziałów ani nie 
otrzymują rekompensaty od żadnego 
przedsiębiorstwa należącego do 
przedsiębiorstwa pionowo 
zintegrowanego, oprócz operatora 
systemu przesyłowego. Ich wynagrodzenie 
nie zależy w żadnej mierze od działalności 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, poza działalnością operatora 
systemu przesyłowego. 

10. Dyrektor generalny lub członkowie 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio 
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odpowiedzialni za bieżącą eksploatację w 
innym oddziale pionowo zintegrowanego 
przedsiębiorstwa.

11. Bez uszczerbku dla powyższych 
przepisów operator systemu przesyłowego 
ma skuteczne prawa podejmowania 
decyzji, niezależnie od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, w 
zakresie aktywów koniecznych do 
eksploatacji, utrzymania lub rozwoju 
sieci. Nie powinno to stanowić przeszkody 
dla istnienia odpowiednich mechanizmów 
koordynacyjnych zapewniających ochronę 
praw przedsiębiorstwa macierzystego do 
nadzoru ekonomicznego i nadzoru 
zarządzania w odniesieniu do zwrotu z 
aktywów, regulowanych pośrednio 
zgodnie z art. 22c w przedsiębiorstwie 
zależnym. W szczególności umożliwia to 
przedsiębiorstwu macierzystemu 
zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
narzędzia operatora systemu przesyłowego 
i ustalanie całkowitych pułapów poziomu 
zadłużenia przedsiębiorstwa zależnego. 
Przedsiębiorstwo macierzyste nie posiada 
uprawnień do wydawania instrukcji 
dotyczących bieżącej eksploatacji ani 
jednostkowych decyzji dotyczących 
budowy lub modernizacji linii 
przesyłowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
narzędzia.

III. Rada nadzorcza / rada dyrektorów
12. Przewodniczący rady nadzorczej / rady 
dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego nie należą do żadnego 
oddziału pionowo zintegrowanego 
przedsiębiorstwa realizującego funkcje 
wytwarzania lub dostarczania.
13. W radzie nadzorczej / radzie 
dyrektorów operatora systemu 
przesyłowego zasiadają również niezależni 
członkowie, mianowani na okres co 
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najmniej pięciu lat. O ich mianowaniu 
powiadamiany jest krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy 
organ publiczny, mianowanie staje się 
wiążące po spełnieniu warunków, o 
których mowa w ust. 6.
14. Do celów ust. 13 członka rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego uważa się za 
niezależnego, jeżeli nie pozostaje on w 
żadnym stosunku zawodowym lub innym z 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwem, z udziałowcami 
posiadającymi w nim pakiet kontrolny lub 
z kierownictwem jednego z nich, który 
powodowałby konflikt interesów, w 
szczególności:
a) nie był pracownikiem żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania w okresie pięciu lat 
poprzedzających mianowanie na członka 
rady nadzorczej / rady dyrektorów;
b) nie posiada żadnych udziałów i nie 
otrzymuje żadnej rekompensaty od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
ani od żadnego z jego przedsiębiorstw 
powiązanych, z wyjątkiem operatora 
systemu przesyłowego;
c) w okresie sprawowania funkcji członka 
rady nadzorczej / rady dyrektorów nie 
pozostaje w żadnym istotnym stosunku 
zawodowym z żadnym oddziałem 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującym funkcje dostarczania 
energii;
d) nie jest członkiem zarządu
przedsiębiorstwa, w którym 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
mianuje członków rady nadzorczej / rady 
dyrektorów. 
IV. Urzędnik ds. zgodności
15. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
operatorzy systemów przesyłowych 
opracowali i wdrożyli program zgodności 
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określający środki, które mają być 
przedsięwzięte dla zapewnienia eliminacji 
praktyk dyskryminacyjnych. Program 
określa również szczególne obowiązki 
pracowników operatora systemu 
przesyłowego dla osiągnięcia tego celu. 
Program podlega zatwierdzeniu przez 
krajowy organ regulacyjny lub inny 
właściwy krajowy organ publiczny. 
Zgodność z programem monitoruje w 
niezależny sposób urzędnik ds. zgodności. 
Krajowy organ regulacyjny jest 
uprawniony do nakładania sankcji w razie 
niewłaściwego wdrażania programu 
zgodności przez operatora systemu 
przesyłowego.
16. Dyrektor generalny / zarząd operatora 
systemu przesyłowego mianuje osobę lub 
organ, który pełni funkcję urzędnika ds. 
zgodności odpowiedzialnego za:
a) monitorowanie wdrażania programu 
zgodności;
b) opracowanie rocznego sprawozdania 
przedstawiającego środki przedsięwzięte w 
celu wdrożenia programu zgodności oraz 
przedłożenie go krajowemu organowi 
regulacyjnemu;
c) przedstawianie zaleceń dotyczących 
programu zgodności i jego wdrażania. 
17. Niezależność urzędnika ds. zgodności 
gwarantują w szczególności warunki jego 
umowy o pracę.
18. Urzędnik ds. zgodności ma możliwość 
regularnego zwracania się do rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego i przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo oraz do 
krajowych organów regulacyjnych. 
19. Urzędnik ds. spraw zgodności bierze 
udział we wszystkich posiedzeniach rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego, które dotyczą 
następujących kwestii:
a) warunków dostępu i przyłączenia do 
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sieci, w tym pobierania opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe oraz płatności w 
ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi, zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
b) przedsięwzięć mających na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
sieci przesyłowej, w tym inwestycji w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;
c) zasad dotyczących bilansowania, w tym 
zasad dotyczących rezerw mocy;
d) zakupu energii w celu pokrycia strat 
energii.
20. Na tych posiedzeniach urzędnik ds. 
zgodności czuwa, by nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej / radzie dyrektórów informacji 
o działalności w zakresie wytwarzania i 
dostarczania, które mogłyby być korzystne 
z handlowego punktu widzenia. 
21. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora systemu przesyłowego oraz 
do wszelkich informacji niezbędnych do 
właściwego wypełniania tych zadań. 
22. Urzędnik ds. zgodności jest 
mianowany i odwoływany przez dyrektora 
generalnego / zarząd dopiero po 
wcześniejszym zatwierdzeniu przez 
krajowy organ regulacyjny.”

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to skuteczne rozdzielenie bez naruszenia prawa własności. Zagwarantowana będzie 
niezależność strukturalna i finansowa operatorów systemów przesyłowych od produkcji 
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. Neutralność operatora systemu przesyłowego 
będzie kontrolowana przez krajowy organ regulacyjny, urzędnika ds. zgodności i audytora. W 
ramach drugiego filaru tej opcji wprowadza się skuteczne sankcje dla organów regulacyjnych, 
które gwarantują, że OSP traci możliwość blokowania inwestycji w sieć i 
niedyskryminacyjnego dostępu nowych projektów elektrowni do sieci (patrz poprawka 4, art. 
9 poniżej).
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Poprawka 270
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 
należytym uwzględnieniem środowiska, 
jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji, 
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych.

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 
należytym uwzględnieniem środowiska, 
jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji, 
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

UE wyznaczyła sobie wiążący cel, zgodnie z którym do roku 2020 udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii będzie wynosić 20%. Aby osiągnąć ten cel, 
należy wspierać wyłącznie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, bez osłabiania tej 
koncepcji nieokreślonym bliżej pojęciem „technologii niskowęglowych”.

Poprawka 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 
należytym uwzględnieniem środowiska, 
jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji,
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych.

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 
należytym uwzględnieniem środowiska, 
jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji pod 
kątem włączenia do systemu sieci 
odnawialnych źródeł energii i 
rozproszonego wytwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Zadaniem operatora systemu przesyłowego jest zapewnienie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia wymogów związanych z warunkami ekonomicznymi i 
środowiskowymi, a nie badanie specjalnych technologii dotyczących dostaw.

Poprawka 272
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 
należytym uwzględnieniem środowiska, 

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 
należytym uwzględnieniem środowiska, 
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jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji, 
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych.

jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji, 
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych; działania na 
rzecz rozwoju sieci inteligentnych ze 
szczególnym wykorzystaniem technologii 
informacyjnych w ciągu 10 lat, ustalane w 
kontekście harmonogramu przyrostowego 
i po konsultacjach z krajowymi organami 
regulacyjnymi i Agencją; przy tworzeniu 
sieci operator systemu przesyłowego 
ponosi odpowiedzialność za planowanie 
(w tym procedurę udzielania zezwoleń), 
budowę i odbiór nowej infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój sieci inteligentnych zachęci do świadomych środowiskowo zachowań i zwiększy rolę 
odbiorców w zakresie pozytywnego oddziaływania na rynek. Należy wyznaczyć wyraźne 
granice, aby każdy wiedział, po czyjej stronie leży odpowiedzialność.

Poprawka 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W artykule 9 lit. c) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„c) zarządzanie przepływami energii w 
systemie z uwzględnieniem wymian z 
innymi wzajemnie połączonymi 
systemami. W tym kontekście operator 
systemu przesyłowego jest 
odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpiecznego, niezawodnego i 
wydajnego systemu przesyłowego energii 
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elektrycznej, a także za zapewnienie 
dostępności wszelkich niezbędnych usług 
pomocniczych, w tym usług świadczonych 
w ramach reakcji na popyt, w zakresie, w 
jakim ta dostępność jest niezależna od 
jakiegokolwiek innego systemu 
przesyłowego, z którym jego system jest 
wzajemnie połączony;”

Or. en

(Dodanie koncepcji „reakcji na popyt" do art. 9 lit. c) dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W celu zwiększenia wydajności energetycznej ważne jest, aby odbiorcy w sposób aktywny 
uczestniczyli w rynkach usług pomocniczych, zwłaszcza gdy są w stanie zmniejszyć popyt, co 
pozwala uniknąć wzrostu w zakresie wytwarzania.

Poprawka 274
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W artykule 9 lit. c) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„c) zarządzanie przepływami energii w 
systemie na podstawie wspólnych norm 
regionalnych, z uwzględnieniem wymian 
z innymi wzajemnie połączonymi 
systemami. W tym kontekście operator 
systemu przesyłowego jest 
odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpiecznego, niezawodnego i 
wydajnego systemu przesyłowego energii 
elektrycznej, a także za zapewnienie na 
szczeblu regionalnym dostępności 
wszelkich niezbędnych usług 
pomocniczych i zaopatrzenia w nie, w 
oparciu o wspólne normy, w zakresie, w 
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jakim ta dostępność jest niezależna od 
jakiegokolwiek innego systemu 
przesyłowego, z którym jego system jest 
wzajemnie połączony;”

Or. en

(Art. 9 lit. c) dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono 
niektóre elementy)

Uzasadnienie

Należy podjąć dodatkowe starania, aby zapewnić wydajną współpracę pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych na szczeblu regionalnym. Operatorzy ci powinni uzgodnić wspólne 
normy regionalne. Pozwoli to wyeliminować istniejące nieskuteczne środki związane z 
obowiązywaniem norm krajowych oraz ułatwi działalność rynkową.

Poprawka 275
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W artykule 9 lit. d) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„d) dostarczanie operatorowi każdego 
innego systemu, z którym połączony jest 
jego system, wystarczających informacji 
dla zapewnienia bezpiecznego i 
wydajnego działania […] i 
współdziałania wzajemnie połączonego 
systemu, powszechne wykorzystanie tych 
informacji i uzgadnianie wspólnych norm 
w zakresie eksploatacji, utrzymania i 
rozwoju systemu;”

Or. en

(Art. 9 lit. d) dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono 
niektóre elementy)
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Uzasadnienie

Należy podjąć dodatkowe starania, aby zapewnić wydajną współpracę pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych na szczeblu regionalnym. Operatorzy ci powinni uzgodnić wspólne 
normy regionalne. Pozwoli to wyeliminować istniejące nieskuteczne środki związane z 
obowiązywaniem norm krajowych oraz ułatwi działalność rynkową.

Poprawka 276
Šarūnas Birutis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) W artykule 9 lit. f) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„f) dostarczanie użytkownikom systemu 
informacji koniecznych dla zapewnienia 
im skutecznego dostępu do systemu, w 
oparciu o wspólne normy.”

Or. en

(Art. 9 lit. f) dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono 
niektóre elementy)

Uzasadnienie

Należy podjąć dodatkowe starania, aby zapewnić wydajną współpracę pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych na szczeblu regionalnym. Operatorzy ci powinni uzgodnić wspólne 
normy regionalne. Pozwoli to wyeliminować istniejące nieskuteczne środki związane z 
obowiązywaniem norm krajowych oraz ułatwi działalność rynkową.

Poprawka 277
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera fa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) W artykule 9 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
„fa) zapewnienie rozwoju sieci 
europejskiej charakteryzującej się 
dobrymi wzajemnymi połączeniami, 
zwłaszcza w odniesieniu do budowania 
inteligentnej europejskiej sieci 
nadmorskiej.”

Or. en

(Dodanie nowej litery fa) do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Oprócz łagodzenia zmienności, połączenia międzysieciowe mogą prowadzić do zmniejszenia 
kosztów bilansowania, wspierać prawdziwą konkurencję oraz rozwój inteligentnej sieci 
europejskiej. W odniesieniu do unijnego priorytetowego projektu TEN-E, polegającego na 
połączeniu nadmorskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i Północnym, oraz potencjału 
europejskich nadmorskich zasobów energii wiatrowej, operatorzy systemu przesyłowego 
muszą zapewnić rozwój europejskiej inteligentnej sieci nadmorskiej.

Poprawka 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) W artykule 9 dodaje się literę fa) w 
następującym brzmieniu:
„fa) opracowanie prognozy bilansu 
dotyczącego adekwatności systemu energii 
elektrycznej, którego wyniki zostaną 
uwzględnione w europejskiej prognozie 
bilansu, o której mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003.”

Or. fr



AM\718659PL.doc 65/109 PE404.394v02-00

PL

(Dodanie nowej litery fa) do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Prognozy bilansu dotyczące równowagi pomiędzy popytem a podażą powinny być 
opracowane przez OSP w celu kontroli adekwatności mocy wytwórczych i zmieniającego się 
popytu. Zadanie to jest niezbędne, aby grupa OSP na szczeblu europejskim mogła opracować 
prognozę bilansu dla całej Unii.

Poprawka 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) W artykule 9 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
„fa) maksymalizację przepustowości 
oferowanej na rynku i nie dyskryminuje
dostawców z i spoza swojego kraju 
pochodzenia podczas przydzielania i 
ograniczania przepustowości po obu 
stronach granicy.”

Or. en

(Dodanie nowej litery fa) do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Należy zwiększyć zakres zadań operatorów systemu przesyłowego w celu zapewnienia 
możliwie najlepszego wykorzystania istniejącej przepustowości zgodnie z zasadą 
niedyskryminacji oraz zbudowania nowej infrastruktury tam, gdzie istnieje popyt na rynku. 
Zmiany te mają zasadnicze znaczenie dla integracji europejskiego rynku energetycznego.
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Poprawka 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W artykule 9 dodaje się literę fb) w 
następującym brzmieniu:
„fb) utworzenie programu obsługi 
technicznej systemu przesyłowego, 
mającego na celu zapewnienie 
odpowiedniej jakości zasilania. 
Przestrzeganie programu obsługi 
technicznej powinno być przedmiotem 
kontroli przeprowadzanej przez właściwy 
krajowy organ publiczny.”

Or. fr

(Dodanie nowej litery fb) do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

OSP powinien być zobowiązany do przygotowania programu obsługi technicznej swojej sieci, 
który będzie podlegał kontroli właściwego organu publicznego. Program ten pozwoliłby na 
zagwarantowanie, że obiekty są właściwie użytkowane i pozostają w dobrym stanie.

Poprawka 281
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6f) W artykule 9 dodaje się akapit w 
następującym brzmieniu:
„Realizując swoje zadania, każdy operator 
systemu przesyłowego zapewnia należyte 
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uwzględnienie korzyści dla regionu, w 
którym działa. Bez uszczerbku dla praw 
akcjonariuszy, związanych 
z opłacalnością inwestycji i potrzebami 
kapitałowymi, decyzje operacyjne 
i inwestycyjne podejmowane przez 
operatora systemu przesyłowego są 
zgodne z ogólnowspólnotowymi i 
regionalnymi planami inwestycyjnymi w
myśl art. 2c i 2d rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003 oraz ułatwiają rozwój rynku, 
integrację rynku i optymalizują wzrost 
dobrobytu społeczno-gospodarczego co 
najmniej na szczeblu regionalnym.”

Or. en

(Dodanie nowego akapitu pierwszego a do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Celem tego nowego przepisu jest zagwarantowanie, że operatorzy systemów przesyłowych 
zawsze w pierwszej kolejności uwzględniać będą potrzeby regionu, w którym działają. 
W szczególności powinni oni zapewnić zwiększenie dobrobytu społeczno-gospodarczego w 
regionie, a nawet poza jego granicami (w innych regionach).

Poprawka 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – akapit pierwszy a – pierwszy k (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6g) W artykule 9 dodaje się akapity w 
następującym brzmieniu:
„Co najmniej raz na 2 lata operatorzy 
systemów przesyłowych opracowują 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci. 
Przewidują w nim skuteczne środki 
gwarantujące dostateczny stopień rozwoju 
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systemu i bezpieczeństwo dostaw.
Dziesięcioletni plan rozwoju sieci w 
szczególności:
a) wskazuje podmiotom rynkowym, jaką 
główną infrastrukturę przesyłową należy 
zbudować w ciągu kolejnych dziesięciu 
lat,
b) obejmuje wszystkie inwestycje, co do 
których już podjęto decyzje, i określa nowe 
inwestycje, co do których decyzje o 
wdrożeniu zostaną podjęte w ciągu 
najbliższych trzech lat. 
W celu opracowania dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci każdy operator 
systemu przesyłowego przyjmuje 
racjonalne założenia co do przyszłości 
wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi 
krajami oraz uwzględnia istniejące 
regionalne i ogólnoeuropejskie plany 
inwestycji sieciowych. W stosownym 
czasie operator systemu przesyłowego 
przedkłada projekt tego planu
właściwemu organowi krajowemu.
Z zachowaniem otwartości i przejrzystości 
właściwy organ krajowy zasięga opinii 
wszystkich odpowiednich użytkowników 
sieci w sprawie tego projektu i może 
opublikować wyniki procesu konsultacji, 
zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnych 
potrzeb inwestycyjnych. 
Właściwy organ krajowy bada, czy projekt 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne, 
które wykazano w procesie konsultacji. 
Właściwy organ krajowy może zobowiązać 
operatora systemu przesyłowego do 
zmiany projektu planu.
Właściwym organem krajowym może być 
krajowy organ regulacyjny, inny właściwy 
krajowy organ publiczny lub 
przedstawiciel ds. rozwoju sieci powołany 
przez operatorów systemów przesyłowych. 
W ostatnim przypadku operatorzy 
systemów przesyłowych przedstawiają 
projekt statutu, listy członków oraz 
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regulaminy w celu zatwierdzenia przez 
właściwy krajowy organ publiczny.
Jeżeli operator systemu przesyłowego 
odmówi wdrożenia danej inwestycji 
wymienionej w dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci do zrealizowania w ciągu 
najbliższych trzech lat, państwa 
członkowskie dopilnują, by krajowy organ 
regulacyjny lub inny właściwy krajowy
organ publiczny był uprawniony do 
podjęcia jednego z poniższych działań:
a) wezwania operatora systemu 
przesyłowego wszelkimi środkami 
prawnymi do wykonania obowiązków 
inwestycyjnych z wykorzystaniem swoich 
zdolności finansowych lub
b) zaproszenia niezależnych inwestorów 
do składania ofert na niezbędną 
inwestycję w system przesyłowy oraz 
możliwego zobowiązania w ten sposób 
operatora systemu przesyłowego do:
(i) wyrażenia zgody na finansowanie przez 
osobę trzecią,
(ii) wyrażenia zgody na zbudowanie przez 
osobę trzecią lub zbudowania 
odpowiednich nowych aktywów oraz
(iii) eksploatacji odpowiednich nowych 
aktywów. 
Odpowiednie ustalenia finansowe 
wymagają zatwierdzenia przez krajowy 
organ regulacyjny lub inny właściwy 
krajowy organ publiczny. W obu
przypadkach regulacja taryf dopuszcza 
wpływy na pokrycie kosztów takich 
inwestycji.

Właściwy krajowy organ publiczny 
monitoruje i ocenia wdrożenie planu 
inwestycji.
Operatorzy systemów przesyłowych są 
zobowiązani do ustanowienia i 
opublikowania przejrzystych i skutecznych 
procedur niedyskryminacyjnego 
przyłączania nowych elektrowni do sieci. 
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Procedury te wymagają zatwierdzenia 
przez krajowe organy regulacyjne lub 
inny właściwy krajowy organ publiczny.
Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mogą odmówić przyłączenia nowej 
elektrowni, uzasadniając to potencjalnymi 
przyszłymi ograniczeniami dostępnej 
przepustowości sieci, np. przeciążeniami w 
odległych częściach sieci przesyłowej. 
Operator systemu przesyłowego jest 
zobowiązany do dostarczania niezbędnych 
informacji.
Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mogą odmówić utworzenia nowego 
punktu przyłączeniowego tylko dlatego, że 
spowoduje to dodatkowe koszty związane z 
niezbędnym wzrostem przepustowości 
elementów sieci w pobliżu punktu 
przyłączeniowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Gwarantuje to, że operator systemu przesyłowego nie może blokować inwestycji w sieć ani 
niedyskryminacyjnego dostępu nowych projektów elektrowni. Ma to zastosowanie do 
wszystkich operatorów systemów przesyłowych. Powyższe przepisy zapobiegają 
dyskryminującemu wpływowi na operatorów systemów przesyłowych, który może być 
wywierany zarówno przy użyciu środków związanych z prawami własności w pionowo 
zintegrowanym przedsiębiorstwie, jak i innych form niezwiązanych z prawami własności.

Powyższa poprawka zapewnia niezbędne inwestycje. Jeśli operator systemu przesyłowego 
odmówi wdrożenia danej inwestycji organ wzywa operatora do realizacji inwestycji lub 
otwiera procedurę przetargową.

Poprawka 283
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 i 10a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dodaje się art. 10 i art. 10a w 
następującym brzmieniu:

skreślone

„Artykuł 10
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. 8 ust. 1, pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i jest objęty 
obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia 
takiego wyznaczenia przez Komisję. W 
żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 8 ust. 1.
2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:
a) kandydat na operatora wykazał, że 
zachowuje zgodność z wymogami art. 8 
ust. 1 lit. b) - d);
b) kandydat na operatora wykazał, że 
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 9;
c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, 
przedstawionego przez organ regulacyjny;
d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał zdolność spełnienia swoich 
zobowiązań na mocy ust. 6. W tym celu 
udostępnia on wszelkie projekty 
postanowień umownych z 
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przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;
e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność spełnienia swoich zobowiązań na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.
3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały 
certyfikację od organu regulacyjnego jako 
spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane jako 
operatorzy systemu przesyłowego przez 
państwa członkowskie. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 8b.
4. W przypadku gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 8b i stwierdza, że organ regulacyjny 
nie zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki 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 organowi 
regulacyjnemu wyznaczenie nowego 
niezależnego operatora systemu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 10 ust. 1.
5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i 
za ograniczenia przesyłowe, a także 
płatności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
jak również za działanie, konserwację i 
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rozwój systemu przesyłowego, oraz za 
zapewnienie długoterminowego spełnienia 
przez system uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą przyznawania 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 
i zarządzanie dostępem osób 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 organ regulacyjny, lub 
wyraża zgodę, by były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe 
są objęte obowiązkiem uzyskania 
zatwierdzenia ze strony organu 
regulacyjnego. Przed wydaniem 
zatwierdzenia, organ regulacyjny 
porozumie się z właścicielem aktywów 
oraz innymi zainteresowanymi stronami;
c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, z 
wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu;
d) dostarcza niezbędnych gwarancji w 
celu ułatwienia finansowania dowolnej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem takich 
inwestycji, dla których, zgodnie z ust. b, 
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wydał zgodę na finansowanie przez 
jakąkolwiek zainteresowaną stronę, 
włączając w to niezależnego operatora 
systemu. 
7. W ścisłej współpracy z organem 
regulacyjnym właściwy krajowy organ 
ochrony konkurencji otrzymuje wszelkie 
stosowne uprawnienia do skutecznego 
monitorowania spełnienia przez 
właściciela systemu przesyłowego jego 
zobowiązań na mocy ust. 6.
Artykuł 10a
Rozdział właściciela systemu przesyłowego
1. W przypadku, gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego, którzy są częścią 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, są niezależni od wszelkich 
innych rodzajów działalności 
niezwiązanych z przesyłaniem, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego, o której 
mowa w ust. 1, stosuje się następujące 
kryteria minimalne:
a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego nie 
mogą uczestniczyć w strukturach 
przedsiębiorstwa energetycznego 
zintegrowanego pionowo 
odpowiedzialnych, bezpośrednio lub 
pośrednio, za bieżące prowadzenie 
operacji wytwarzania, dystrybucji i 
dostarczania energii elektrycznej;
b) muszą zostać podjęte właściwe środki w 
celu zapewnienia, że interesy zawodowe 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego są 
uwzględnione w sposób pozwalający tym 
osobom działać niezależnie;
c) właściciel systemu przesyłowego 
opracowuje program zgodności 
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określający środki podjęte dla 
zapewnienia eliminacji zachowań 
dyskryminacyjnych, a także zapewnienia 
odpowiedniego monitoringu 
przestrzegania tego programu. Program 
określa szczególne obowiązki 
pracowników dla osiągnięcia tego celu. 
Roczne sprawozdanie, określające podjęte 
środki, jest przedkładane, przez osobę lub 
jednostkę odpowiedzialną za 
monitorowanie programu zgodności, 
organowi regulacyjnemu oraz jest 
publikowane.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział własności krajowych sieci przesyłowych jest jedynym sposobem na zapewnienie 
niezależności administracji krajowych sieci przesyłowych oraz zwiększenie przejrzystości. 
Umożliwi on również administratorom krajowych sieci przesyłowych osiągnięcie większej 
skuteczności w działaniach mających ułatwić rozwój rynku. W systemie opartym na 
niezależnych operatorach systemu ten sam podmiot posiada prawa własności do krajowych 
sieci przesyłowych i prowadzi działalność handlową. Chociaż działalność w zakresie 
krajowego przesyłu jest ściśle regulowana, taka sytuacja prowadzi do powstania szeregu 
przepisów.

Poprawka 284
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 1
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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. 8 ust. 1, pod warunkiem, 
że niezależny operator systemu został 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
na wniosek właściciela systemu 
przesyłowego i jest objęty obowiązkiem 
uzyskania zatwierdzenia takiego 
wyznaczenia przez Komisję. W żadnym 
wypadku nie można uniemożliwiać 
przedsiębiorstwu zintegrowanemu 
pionowo, będącemu właścicielem systemu 
przesyłowego, podejmowania kroków w 
celu spełnienia art. 8 ust. 1.

1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy lub w 
przypadku gdy państwo członkowskie 
uzna za stosowne, w celu zapewnienia 
warunków skutecznego funkcjonowania 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej lub 
utworzenia ponadnarodowego operatora 
systemu przesyłowego, państwa 
członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 8 ust. 1, pod warunkiem, 
że niezależny operator systemu został 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
na wniosek właściciela systemu 
przesyłowego i jest objęty obowiązkiem 
uzyskania zatwierdzenia takiego 
wyznaczenia przez Komisję. W żadnym 
wypadku nie można uniemożliwiać 
przedsiębiorstwu zintegrowanemu 
pionowo, będącemu właścicielem systemu 
przesyłowego, podejmowania kroków w 
celu spełnienia art. 8 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest zbliżenie podstaw funkcjonowania modeli operatora systemu 
przesyłowego i niezależnego operatora systemu, aby w ten sposób utworzyć spójny model 
eksploatacji systemu w całej Europie oraz ułatwić ustanowienie regionalnych lub 
europejskich operatorów systemów. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru 
pomiędzy dwoma równoważnymi opcjami (rozdział własności i utworzenie niezależnego 
operatora systemu).
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Poprawka 285
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – 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. 8 ust. 1, pod warunkiem, 
że niezależny operator systemu został 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
na wniosek właściciela systemu 
przesyłowego i jest objęty obowiązkiem 
uzyskania zatwierdzenia takiego 
wyznaczenia przez Komisję. W żadnym 
wypadku nie można uniemożliwiać 
przedsiębiorstwu zintegrowanemu 
pionowo, będącemu właścicielem systemu 
przesyłowego, podejmowania kroków w 
celu spełnienia art. 8 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. 8 ust. 1, pod warunkiem, 
że niezależny operator systemu dla tego 
państwa członkowskiego został 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
na wniosek właściciela systemu 
przesyłowego i jest objęty obowiązkiem 
uzyskania zatwierdzenia takiego 
wyznaczenia przez Komisję. W żadnym 
wypadku nie można uniemożliwiać 
przedsiębiorstwu zintegrowanemu 
pionowo, będącemu właścicielem systemu 
przesyłowego, podejmowania kroków w 
celu spełnienia art. 8 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że w danym państwie członkowskim można wyznaczyć tylko jednego 
niezależnego operatora systemu. Utworzenie kilku niezależnych operatorów systemu w 
jednym państwie członkowskim nie stanowiłoby wsparcia dla rozwoju rynków regionalnych.

Poprawka 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1a. Aby umożliwić stopniowe 
przekształcenie, odstępstwo stanowi 
tymczasowy środek stosowany przez okres 
nie dłuższy niż 4 lata. Ostatecznym celem 
jest rozdział własności.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli to alternatywne odstępstwo pozostanie niezmienione, będzie wymagało szeregu 
złożonych przepisów w sprawie zarządzania oraz skomplikowanej koordynacji pomiędzy 
działaniami właścicieli sieci a zarządzaniem siecią w ramach modelu niezależnego operatora 
systemu. Rozwiązanie przewidujące niezależnego operatora systemu wiąże się ze znacznymi 
wyzwaniami w zakresie rozwoju/utrzymania sieci oraz definicji ról i odpowiedzialności w 
ramach eksploatacji. Mogłoby ono przyczynić się do powstania niekorzystnych warunków dla 
inwestycji i mieć negatywny wpływ na dostateczny stopień rozwoju i bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) muszą zostać podjęte właściwe środki w 
celu zapewnienia, że interesy zawodowe 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego są 
uwzględnione w sposób pozwalający tym 
osobom działać niezależnie;

b) muszą zostać podjęte właściwe środki w 
celu zapewnienia, że interesy zawodowe 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego są 
uwzględnione w sposób pozwalający 
wyeliminować wszelkie czynniki, które 
mogłyby zniechęcić te osoby do 
niezależnego działania;

Or. it

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uwzględnienie systemu zachęt, aby zapewnić niezależność właściciela 
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systemu przesyłowego.

Poprawka 288
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały 
certyfikację od organu regulacyjnego jako 
spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane jako 
operatorzy systemu przesyłowego przez 
państwa członkowskie. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 8b.

3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały 
certyfikację od organu regulacyjnego jako 
spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane jako 
operatorzy systemu przesyłowego przez 
państwa członkowskie. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 8b 
oraz w art. x rozporządzenia (WE) nr 
1228/2003.

Or. en

Poprawka 289
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 8b i stwierdza, że organ regulacyjny 
nie zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
przesyłowego, niezależnego operatora 

4. W przypadku gdy Komisja podjęła 
decyzję, o której mowa w art. x 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 (były
art. 8b ust. 8 lit. b) dyrektywy xx), i 
stwierdza, że organ regulacyjny nie 
zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza niezależnego 
operatora systemu zgodnie z art. xx 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003.
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systemu na okres 5 lat. W dowolnym 
terminie właściciel systemu przesyłowego 
może zaproponować organowi 
regulacyjnemu wyznaczenie nowego 
niezależnego operatora systemu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 10 ust. 1.

Or. en

Poprawka 290
Catherine Stihler, David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
w ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, jak 
również za działanie, konserwację i rozwój 
systemu przesyłowego, oraz za 
zapewnienie długoterminowego spełnienia 
przez system uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą przyznawania 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 
i zarządzanie dostępem osób trzecich, ani 
za planowanie inwestycyjne.

5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
w ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, jak 
również za eksploatację systemu, w tym 
konfigurację sieci w rzeczywistym czasie, 
bilansowanie i bezpieczeństwo 
eksploatacji. Każdy niezależny operator 
systemu, we współpracy z odnośnymi 
właścicielami systemu przesyłowego, 
opracowuje ustalenia służące zapewnieniu 
długoterminowego spełnienia przez system 
uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania
inwestycyjnego.
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Or. en

Uzasadnienie

Preferencyjne ustalenia handlowe, które spółki zintegrowane pionowo zapewniają spółkom 
zależnym lub które są stosowane w odniesieniu do wygórowanych opłat dla konkurentów, 
przyczyniają się do niepowodzenia rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Niniejsza 
poprawka służy wzmocnieniu propozycji Komisji dotyczących modelu niezależnego operatora 
systemu.

Poprawka 291
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
w ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, jak 
również za działanie, konserwację i rozwój 
systemu przesyłowego, oraz za 
zapewnienie długoterminowego spełnienia 
przez system uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą przyznawania 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 
i zarządzanie dostępem osób trzecich, ani 

5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
w ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, jak 
również za eksploatację systemu, w tym 
konfigurację sieci w rzeczywistym czasie, 
bilansowanie i bezpieczeństwo 
eksploatacji. Każdy niezależny operator 
systemu, we współpracy z odnośnymi 
właścicielami systemu przesyłowego, 
opracowuje ustalenia służące zapewnieniu 
długoterminowego spełnienia przez system 
uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego.
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za planowanie inwestycyjne.

Or. en

Poprawka 292
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„aa) zawiera porozumienie, zatwierdzone 
przez krajowy organ regulacyjny, z 
niezależnym operatorem systemu, aby 
zapewnić ich wydajną współpracę w 
zakresie utrzymania i rozwoju systemu 
przesyłowego;”

Or. en

Poprawka 293
Catherine Stihler, David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez organ regulacyjny, lub 
wyraża zgodę, by były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe 
są objęte obowiązkiem uzyskania 
zatwierdzenia ze strony organu 
regulacyjnego. Przed wydaniem 
zatwierdzenia, organ regulacyjny 

b) realizuje inwestycje ustalone we 
współpracy z niezależnym operatorem 
systemu i zatwierdzone przez organ 
regulacyjny, lub wyraża zgodę, by były 
one finansowane przez dowolną 
zainteresowaną stronę. Stosowne 
uzgodnienia finansowe są objęte 
obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia ze 
strony organu regulacyjnego. Przed 
wydaniem zatwierdzenia, organ 
regulacyjny porozumie się z właścicielem 
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porozumie się z właścicielem aktywów 
oraz innymi zainteresowanymi stronami;

aktywów oraz innymi zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy wzmocnieniu propozycji Komisji dotyczących modelu niezależnego 
operatora systemu.

Poprawka 294
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez organ regulacyjny, lub 
wyraża zgodę, by były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe 
są objęte obowiązkiem uzyskania 
zatwierdzenia ze strony organu 
regulacyjnego. Przed wydaniem 
zatwierdzenia, organ regulacyjny 
porozumie się z właścicielem aktywów 
oraz innymi zainteresowanymi stronami;

b) realizuje inwestycje ustalone we 
współpracy z niezależnym operatorem 
systemu i zatwierdzone przez organ 
regulacyjny, lub wyraża zgodę, by były
one finansowane przez dowolną 
zainteresowaną stronę, włącznie z 
niezależnym operatorem systemu. 
Stosowne uzgodnienia finansowe są objęte 
obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia ze 
strony organu regulacyjnego. Przed 
wydaniem zatwierdzenia, organ 
regulacyjny porozumie się z właścicielem 
aktywów oraz innymi zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Poprawka 295
Catherine Stihler, David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 – ustęp 6 – litera d a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„da) zawiera porozumienie, zatwierdzone 
przez organ regulacyjny, z niezależnym 
operatorem systemu, aby zapewnić ich 
wydajną współpracę w zakresie 
utrzymania i rozwoju systemu 
przesyłowego;”

Or. en

Uzasadnienie

Preferencyjne ustalenia handlowe, które spółki zintegrowane pionowo zapewniają spółkom 
zależnym lub które są stosowane w odniesieniu do wygórowanych opłat dla konkurentów, 
przyczyniają się do niepowodzenia rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Niniejsza 
poprawka służy wzmocnieniu propozycji Komisji dotyczących modelu niezależnego operatora 
systemu.

Poprawka 296
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściciel systemu przesyłowego 
opracowuje program zgodności określający 
środki podjęte dla zapewnienia eliminacji 
zachowań dyskryminacyjnych, a także 
zapewnienia odpowiedniego monitoringu 
przestrzegania tego programu. Program 
określa szczególne obowiązki 
pracowników dla osiągnięcia tego celu. 
Roczne sprawozdanie, określające podjęte 
środki, jest przedkładane, przez osobę lub 
jednostkę odpowiedzialną za 
monitorowanie programu zgodności, 
organowi regulacyjnemu oraz jest 
publikowane.

c) właściciel systemu przesyłowego 
opracowuje program zgodności określający 
środki podjęte dla zapewnienia 
sprawiedliwego dostępu i eliminacji 
praktyk dyskryminacyjnych. Program 
określa szczególne obowiązki 
pracowników dla osiągnięcia tego celu. 
Roczne sprawozdanie, określające podjęte 
środki, jest przedkładane, przez osobę lub 
jednostkę odpowiedzialną za 
monitorowanie programu zgodności, 
organowi regulacyjnemu oraz jest 
publikowane.
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Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie przepisów dotyczących zgodności, tak by miały zastosowanie do operatorów 
systemu dystrybucyjnego.

Poprawka 297
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ca) nowe ustalenia dotyczące zgodności z 
programem są odpowiednio 
monitorowane przez wyznaczoną osobę 
lub jednostkę, zwaną dalej „urzędnikiem 
ds. zgodności”, który jest w pełni 
niezależny i ma dostęp do wszelkich 
informacji posiadanych przez właściciela 
systemu przesyłowego i wszystkie spółki 
powiązane, niezbędnych do wypełniania 
jego zadań;”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie koncepcji rady ds. zgodności, której zadaniem jest nadzór wyższego szczebla 
nad pracami urzędu/urzędnika ds. zgodności.

Poprawka 298
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 2 – litera c b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„cb) zgodność jest nadzorowana przez 
radę ds. zgodności, w skład której wchodzi 
większość członków niezależnych od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo. Roczne sprawozdanie, 
określające podjęte środki, jest 
przedkładane, przez osobę lub jednostkę 
odpowiedzialną za monitorowanie 
programu zgodności, krajowemu 
organowi regulacyjnemu oraz jest 
publikowane.”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie koncepcji rady ds. zgodności, której zadaniem jest nadzór wyższego szczebla 
nad pracami urzędu/urzędnika ds. zgodności.

Poprawka 299
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rozdziału stanowią kluczową część procesu liberalizacji rynku energii 
elektrycznej i jako takie nie mogą być uznawane za „nieistotne”. Przepisy te mają również 
wpływ na prawo spółek, zatem, zważywszy na znaczenie prawa spółek w gospodarce, nie 
można uznawać tego aspektu za „nieistotny”.

Poprawka 300
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Procedura komitetowa, z którą wiąże się brak legitymacji demokratycznej, nie powinna być 
stosowana w celu określenia treści przepisów dotyczących rozdziału dla modelu niezależnego 
operatora systemu. Decyzję w sprawie zawartości tych przepisów należy pozostawić w gestii 
państw członkowskich, które wybiorą lub już wybrały ten model.

Poprawka 301
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu o procedurze komitetowej.

Poprawka 302
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10a – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. W przypadku gdy zintegrowanie 
pionowe jest utrzymywane przez państwo 
członkowskie kontrolujące zarówno 
operatora systemu przesyłowego, jak i 
przedsiębiorstwa realizujące funkcje 
wytwarzania lub dostarczania, 
zastosowanie mają ust. 2 i 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie rzeczywiście takich samych warunków dla przedsiębiorstw
państwowych i prywatnych.
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Poprawka 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:
„Artykuł 10b
Faktyczny i skuteczny prawny rozdział 
systemów przesyłowych
I. Aktywa, urządzenia, personel i 
tożsamość
1. Operatorzy systemów przesyłowych 
dysponują wszelkimi zasobami ludzkimi, 
fizycznymi i finansowymi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo niezbędnymi do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, w 
szczególności:
(i) operator systemu przesyłowego posiada 
aktywa niezbędne do prowadzenia 
regularnej działalności w zakresie 
przesyłu energii elektrycznej;
(ii) operator systemu przesyłowego 
zatrudnia personel niezbędny do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej;
(iii) odpowiednie zasoby finansowe na 
przyszłe projekty inwestycyjne są 
udostępniane w rocznym planie 
finansowym.
Działania uznawane za niezbędne do 
prowadzenia regularnej działalności w 
zakresie przesyłu energii elektrycznej, o 
których mowa w poprzednim akapicie, 
obejmują co najmniej:
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- reprezentowanie operatora systemu 
przesyłowego i kontakty z osobami 
trzecimi i krajowymi organami 
regulacyjnymi,
- przyznawanie dostępu osobom trzecim 
do sieci i zarządzanie nim, zwłaszcza dla 
nowych operatorów rynkowych i 
producentów energii ze źródeł 
odnawialnych,
- pobieranie opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
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 zapewniające 
długofalową zdolność systemu do 
zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania 
i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw,
- usługi prawne,
- usługi księgowe i informatyczne.
2. Użyczanie pracowników i świadczenie 
usług przez oddziały przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo realizujące 
funkcje wytwarzania lub dostarczania jest 
zabronione.
3. Operator systemu przesyłowego nie 
wykonuje żadnej działalności poza 
przesyłem, która mogłaby kolidować z 
jego zadaniami, włącznie z posiadaniem 
akcji lub udziałów przedsiębiorstwa lub 
części przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo lub jakiejkolwiek innej spółki 
energii elektrycznej lub spółki gazowej. 
Odstępstwa od tej zasady wymagają 
wcześniejszego zezwolenia krajowego 
organu regulacyjnego i ograniczają się do 
posiadania akcji i udziałów w innych 
spółkach sieciowych.
4. Operator systemu przesyłowego posiada 
własną tożsamość prawną, wyraźnie 
odmienną od przedsiębiorstwa 
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zintegrowanego pionowo, z odrębnie 
kreowaną marką i komunikacją oraz 
odrębnymi lokalami.
5. Operator systemu przesyłowego nie 
przekazuje żadnemu przedsiębiorstwu 
należącemu do przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo żadnych 
wrażliwych informacji handlowych lub 
informacji korzystnych z handlowego 
punktu widzenia, jeżeli nie udziela tych 
informacji wszystkim uczestnikom rynku 
w niedyskryminujący sposób. Operator 
systemu przesyłowego ustala wraz z 
krajowym organem regulacyjnym, jakich 
informacji dotyczy niniejszy przepis.
6. Audyt księgowości operatorów 
systemów przesyłowych prowadzi inny 
audytor niż audyt przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo i wszystkich 
przedsiębiorstw powiązanych. 
II. Niezależność kierownictwa, dyrektora 
generalnego/zarządu operatora systemu 
przesyłowego
7. Krajowy organ regulacyjny jest 
powiadamiany o decyzjach dotyczących 
mianowania i wcześniejszego zakończenia 
zatrudnienia dyrektora generalnego / 
członków zarządu operatora systemu 
przesyłowego oraz zawarcia i 
przedwczesnego rozwiązania 
odpowiednich umów o pracę z tymi 
osobami. Te decyzje i umowy mogą stać
się wiążące dopiero wtedy, gdy w okresie 
trzech tygodni od powiadomienia krajowy 
organ regulacyjny nie skorzysta z prawa 
weta. Mianowanie i odpowiednie umowy 
można zawetować, jeżeli występują 
poważne wątpliwości co do niezależności 
zawodowej mianowanego dyrektora 
generalnego lub członka zarządu, a 
wcześniejsze zakończenie zatrudnienia i 
odpowiednie umowy dyrektora 
generalnego/członka zarządu – jeżeli 
występują poważne wątpliwości co do 
uzasadnienia takiego środka. 
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8. Dyrektorowi generalnemu / członkowi 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
gwarantuje się prawo odwołania się od 
decyzji o wcześniejszym zakończeniu 
zatrudnienia do krajowego organu 
regulacyjnego lub sądu.
9. Krajowy organ regulacyjny podejmuje 
decyzję w sprawie odwołania w ciągu 
sześciu miesięcy. Przekroczenie tego 
terminu wymaga uzasadnienia.
10. Po zakończeniu zatrudnienia u 
operatora systemu przesyłowego byli 
dyrektorzy generalni / członkowie zarządu
przez okres co najmniej trzech lat nie 
należą do żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania.
11. Dyrektor generalny / członkowie 
zarządu nie posiadają udziałów ani nie 
otrzymują rekompensaty z żadnego 
przedsiębiorstwa należącego do 
przedsiębiorstwa pionowo 
zintegrowanego, oprócz operatora 
systemu przesyłowego. Ich wynagrodzenie 
nie zależy w żadnej mierze od działalności 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, poza działalnością operatora 
systemu przesyłowego.
12. Dyrektor generalny lub członkowie 
zarządu operatora systemu przesyłowego 
nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio 
odpowiedzialni za bieżącą eksploatację w 
innym oddziale pionowo zintegrowanego 
przedsiębiorstwa.
13. Bez uszczerbku dla powyższych 
przepisów operator systemu przesyłowego 
ma wszelkie skuteczne prawa 
podejmowania decyzji, niezależnie od 
zintegrowanego przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej, w zakresie aktywów 
koniecznych do eksploatacji, utrzymania 
lub rozwoju sieci. Nie powinno to 
stanowić przeszkody dla istnienia 
odpowiednich mechanizmów 
koordynacyjnych zapewniających 
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przedsiębiorstwu macierzystemu 
możliwość ustalania całkowitych pułapów 
poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa 
zależnego. Przedsiębiorstwo macierzyste 
nie posiada uprawnień do wydawania 
instrukcji dotyczących bieżącej 
eksploatacji ani jednostkowych decyzji 
dotyczących budowy lub modernizacji linii 
przesyłowych, które nie wykraczają poza 
założenia zatwierdzonego planu 
finansowego lub innego równoważnego 
narzędzia.
III. Rada nadzorcza / rada dyrektorów
14. Przewodniczący i wszyscy członkowie 
rady nadzorczej / rady dyrektorów
operatora systemu przesyłowego nie 
należą do żadnego oddziału pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa. 
Ponadto nie mogą oni być członkami rady 
nadzorczej / rady dyrektorów żadnego 
przedsiębiorstwa spółki zintegrowanej 
pionowo.
15. W radzie nadzorczej / radzie 
dyrektorów operatorów systemów 
przesyłowych zasiadają również niezależni 
członkowie, mianowani na okres co 
najmniej pięciu lat. O ich mianowaniu 
powiadamiany jest organ regulacyjny, a 
mianowanie staje się wiążące po 
spełnieniu warunków, o których mowa w 
ust. 6.
16. Do celów ust. 15 członka rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego uważa się za 
niezależnego, jeżeli nie pozostaje on w 
żadnym stosunku zawodowym lub innym z 
pionowo zintegrowanym 
przedsiębiorstwem, z udziałowcami 
posiadającymi w nim pakiet kontrolny lub 
z kierownictwem jednego z nich, który 
powodowałby konflikt interesów, w 
szczególności:
a) nie był pracownikiem żadnego oddziału 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującego funkcje wytwarzania lub 
dostarczania w okresie pięciu lat 
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poprzedzających mianowanie na członka 
rady nadzorczej / rady dyrektorów;
b) nie posiada żadnych udziałów i nie 
otrzymuje żadnej rekompensaty z 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
ani z żadnego z jego przedsiębiorstw 
powiązanych, z wyjątkiem operatora 
systemu przesyłowego;
c) w okresie sprawowania funkcji członka 
rady nadzorczej / rady dyrektorów nie 
pozostaje w żadnym innym istotnym 
stosunku zawodowym z żadnym oddziałem 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
realizującym funkcje dostarczania 
energii;
d) nie jest członkiem zarządu
przedsiębiorstwa, w którym 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
mianuje członków rady nadzorczej / rady 
dyrektorów.
IV. Urzędnik ds. zgodności
17. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
operatorzy systemów przesyłowych 
opracowali i wdrożyli program zgodności 
określający środki, które mają być podjęte 
dla zapewnienia eliminacji praktyk
dyskryminacyjnych. Program określa 
również szczególne obowiązki 
pracowników operatora systemu 
przesyłowego dla osiągnięcia tego celu. 
Program podlega zatwierdzeniu przez 
krajowy organ regulacyjny. Zgodność z 
programem monitoruje w niezależny 
sposób urzędnik ds. zgodności. Krajowy 
organ regulacyjny jest uprawniony do 
nakładania sankcji w razie niewłaściwego 
wdrażania programu zgodności przez 
operatora systemu przesyłowego.
18. Dyrektor generalny / zarząd operatora 
systemu przesyłowego mianuje osobę lub 
organ, który pełni funkcję urzędnika ds. 
zgodności odpowiedzialnego za:
(i) monitorowanie wdrażania programu 
zgodności;
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(ii) opracowanie szczegółowego rocznego 
sprawozdania przedstawiającego środki 
podjęte w celu wdrożenia programu 
zgodności oraz przedłożenie go 
krajowemu organowi regulacyjnemu; 
zdefiniowanie środków służących 
wdrożeniu programu zgodności i 
przedstawienie sprawozdania organowi 
regulacyjnemu;
(iii) przedstawianie zaleceń dotyczących 
programu zgodności i jego wdrażania.
19. Niezależność urzędnika ds. zgodności 
gwarantują w szczególności warunki jego 
umowy o pracę.
20. Urzędnik ds. zgodności ma możliwość 
regularnego zwracania się do rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego i przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo oraz do 
krajowych organów regulacyjnych.
21. Urzędnik ds. spraw zgodności bierze 
udział we wszystkich posiedzeniach rady 
nadzorczej / rady dyrektorów operatora 
systemu przesyłowego, które dotyczą 
następujących kwestii:
(i) warunków dostępu i przyłączenia do 
sieci, w tym pobierania opłat dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe oraz płatności w 
ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi, zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
(ii) przedsięwzięć mających na celu 
eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu 
sieci przesyłowej, w tym inwestycje w 
połączenia wzajemne i przyłączenia;
(iii) zasad dotyczących bilansowania, w 
tym zasad dotyczących rezerw mocy;
(iv) zakupu energii w celu pokrycia strat 
energii.
22. Na tych posiedzeniach urzędnik ds. 
zgodności czuwa, by nie dochodziło do 
dyskryminacyjnego ujawniania radzie 
nadzorczej / radzie dyrektorów informacji 
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o działalności w zakresie wytwarzania i 
dostarczania, które mogłyby być korzystne 
z handlowego punktu widzenia.
23. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i 
biur operatora systemu przesyłowego oraz 
do wszelkich informacji niezbędnych do 
wypełniania jego zadań.
24. Urzędnik ds. zgodności jest 
mianowany i odwoływany przez dyrektora 
generalnego / zarząd dopiero po 
wcześniejszym zatwierdzeniu przez 
krajowy organ regulacyjny. 
25. Po uchyleniu mandatu urzędnika ds. 
zgodności powinien on mieć zakaz 
utrzymywania stosunków zawodowych z 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo przez okres przynajmniej pięciu 
lat.
V. Rozwój sieci i uprawnienia do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych
26. Co najmniej raz na 2 lata operatorzy 
systemów przesyłowych opracowują 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci. 
Przewidują w nim skuteczne środki 
gwarantujące dostateczny stopień rozwoju 
systemu i bezpieczeństwo dostaw.
27. Dziesięcioletni plan rozwoju sieci w 
szczególności:
a) wskazuje podmiotom rynkowym, jaką 
główną infrastrukturę przesyłową należy 
zbudować w ciągu kolejnych dziesięciu 
lat,
b) zawiera wszystkie inwestycje, co do 
których już podjęto decyzje, i określa nowe 
inwestycje, co do których decyzje o 
wdrożeniu muszą zostać podjęte w ciągu 
najbliższych trzech lat.
28. W celu sporządzenia dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci każdy operator 
systemu przesyłowego przyjmuje 
racjonalne założenia co do przyszłości 
wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi 
krajami oraz uwzględnia istniejące 
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regionalne i ogólnoeuropejskie plany 
inwestycji sieciowych. W stosownym 
czasie operator systemu przesyłowego 
przedkłada projekt tego planu krajowemu 
organowi regulacyjnemu.
29. Z zachowaniem otwartości i 
przejrzystości krajowy organ regulacyjny 
zasięga opinii wszystkich odpowiednich 
użytkowników sieci w sprawie projektu 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci i 
może opublikować wyniki procesu 
konsultacji, zwłaszcza w odniesieniu do 
potencjalnych potrzeb inwestycyjnych. 
30. Organ regulacyjny bada, czy projekt 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne, 
które wykazała konsultacja. Organ ten 
może zobowiązać operatora systemu 
przesyłowego do zmiany planu.
31. Jeżeli operator systemu przesyłowego 
odmówi wdrożenia danej inwestycji 
wymienionej w dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci do zrealizowania w ciągu 
najbliższych trzech lat, państwa 
członkowskie dopilnują, by krajowy organ 
regulacyjny był uprawniony do podjęcia 
jednego z poniższych działań:
a) wezwania operatora systemu 
przesyłowego wszelkimi środkami 
prawnymi do wykonania obowiązków 
inwestycyjnych z wykorzystaniem swoich 
zdolności finansowych lub
b) zaproszenia niezależnych inwestorów 
do składania ofert na niezbędną 
inwestycję w system przesyłowy oraz 
możliwego zobowiązania w ten sposób 
operatora systemu przesyłowego do:
- wyrażenia zgody na finansowanie przez 
osobę trzecią, 
- wyrażenia zgody na zbudowanie przez 
osobę trzecią lub zbudowania 
odpowiednich nowych aktywów,
- eksploatacji odpowiednich nowych 
aktywów oraz
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- wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału 
w celu sfinansowania niezbędnych 
inwestycji i umożliwienia niezależnym 
inwestorom udziału w tym kapitale.
Stosowne uzgodnienia finansowe są 
objęte obowiązkiem uzyskania 
zatwierdzenia ze strony krajowego organu 
regulacyjnego. W obu przypadkach 
regulacja taryf dopuszcza wpływy na 
pokrycie kosztów takich inwestycji.
32. Krajowy organ regulacyjny 
monitoruje i ocenia wdrożenie planu 
inwestycji.
VI. Uprawnienia decyzyjne dotyczące 
przyłączenia nowych elektrowni do sieci 
przesyłowej
33. Operatorzy systemów przesyłowych są 
zobowiązani do ustanowienia i 
opublikowania przejrzystych i skutecznych 
procedur niedyskryminacyjnego 
przyłączania nowych elektrowni do sieci. 
Procedury te podlegają także 
zatwierdzeniu przez krajowe organy 
regulacyjne.
34. Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mogą odmówić przyłączenia nowej 
elektrowni, uzasadniając to potencjalnymi 
przyszłymi ograniczeniami dostępnej 
przepustowości sieci, np. przeciążeniami w 
odległych częściach sieci przesyłowej. 
Operatorzy systemów przesyłowych są 
zobowiązani do dostarczania niezbędnych 
informacji.
35. Operatorzy systemów przesyłowych nie 
mogą odmówić utworzenia nowego 
punktu przyłączeniowego tylko dlatego, że 
spowoduje to dodatkowe koszty związane z 
niezbędnym wzrostem przepustowości 
elementów sieci w pobliżu punktu 
przyłączeniowego.
VII. Współpraca regionalna
36. Jeżeli państwa członkowskie wybierają 
drogę współpracy regionalnej, muszą 
nałożyć na operatorów systemów 
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przesyłowych dokładnie określone 
zobowiązania, zawierające się w jasno 
zdefiniowanych ramach czasowych i 
prowadzące do stworzenia w okresie 
sześciu lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy wspólnej regionalnej centrali 
dystrybucyjnej odpowiedzialnej za kwestie 
bezpieczeństwa.
37. W przypadku współpracy pomiędzy 
kilkoma państwami członkowskimi na 
szczeblu regionalnym i w odpowiedzi na 
wspólny wniosek tych państw Komisja 
może wyznaczyć koordynatora 
regionalnego.
38. Koordynator regionalny wspiera na 
szczeblu regionalnym współpracę 
pomiędzy organami regulacyjnymi i 
innymi właściwymi organami 
publicznymi, operatorami sieci, giełdami 
energii, użytkownikami sieci i podmiotami 
rynkowymi. Koordynator regionalny w 
szczególności: 
a) wspiera nowe wydajne inwestycje w 
połączenia wzajemne; w tym celu pomaga 
operatorom systemów przesyłowych 
w opracowaniu regionalnego planu 
wzajemnych połączeń i przyczynia się do 
koordynacji ich decyzji inwestycyjnych 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
procedur oceny i przyznawania 
przepustowości (open season procedure);
b) wspiera wydajne i bezpieczne 
korzystanie z sieci; w tym celu przyczynia 
się do koordynacji działań operatorów 
systemów przesyłowych, krajowych 
organów regulacyjnych i innych 
właściwych krajowych organów 
publicznych mających na celu 
opracowanie wspólnej alokacji i 
wspólnych mechanizmów ochronnych;
c) co roku przedkłada Komisji i 
zainteresowanym państwom 
członkowskim sprawozdanie dotyczące 
poczynionych w regionie postępów oraz 
trudności lub przeszkód mogących 
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wstrzymać postępy.
VIII. Sankcje
39. Krajowy organ regulacyjny, w celu 
wykonania obowiązków nakładanych na 
niego przez niniejszy artykuł:
(i) ma prawo do żądania wszelkich 
informacji od operatora systemu 
przesyłowego i bezpośredniego kontaktu z 
jego całym personelem; w razie 
wątpliwości prawo to stosuje się także do 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
i jego przedsiębiorstw zależnych;
(ii) może przeprowadzać wszelkie 
konieczne kontrole operatora systemu 
przesyłowego i w razie wątpliwości 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz jego przedsiębiorstw zależnych; 
stosuje się przepisy art. 20 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu.
40. Aby móc realizować obowiązki 
określone w niniejszym artykule, krajowy 
organ regulacyjny otrzymuje prawo do 
nakładania skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających sankcji na operatora 
systemu przesyłowego i/lub 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo w 
przypadku, gdy nie spełniają one swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszego 
artykułu lub nie respektują decyzji 
krajowego organu regulacyjnego. 
Uprawnienia te obejmują prawo do:
(i) nakładania skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających kar finansowych, 
których wysokość oblicza się w zależności 
od obrotu spółki sieciowej;
(ii) wydawania dyspozycji zaprzestania 
dyskryminującego zachowania;
(iii) przynajmniej częściowego 
pozbawienia licencji operatora systemu 
przesyłowego w przypadku, gdy narusza 
on wielokrotnie przepisy niniejszego 
artykułu dotyczące rozdziału.”



AM\718659PL.doc 101/109 PE404.394v02-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie otrzymują możliwość dalszej liberalizacji rynku bez konieczności 
stosowania rozdziału własności.

Poprawka 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) W artykule 11 ustęp 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„2. Dysponowanie instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną i 
używanie połączeń wzajemnych jest 
ustalane na podstawie kryteriów, które 
mogą być zatwierdzane przez państwo 
członkowskie oraz które muszą być 
obiektywne, opublikowane i stosowane w 
sposób niedyskryminacyjny, 
zapewniający właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej. Kryteria te uwzględniają 
pierwszeństwo gospodarcze energii 
elektrycznej z opcji dostępnych po stronie 
popytu oraz pochodzącej z instalacji 
wytwarzających energię elektryczną lub 
z przesyłania przez połączenia 
wzajemne, a także ograniczenia 
techniczne systemu.”

Or. en

(Dodanie jednego elementu do art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Opcje dostępne po stronie popytu (zakup), takie jak przetargi, automatyczne dysponowanie 



PE404.394v02-00 102/109 AM\718659PL.doc

PL

instalacjami przemysłowymi lub inteligentne liczniki na poziomie operatora systemu 
dystrybucyjnego zawsze należy rozważać na tych samych warunkach, co opcje po stronie 
podaży (sprzedaż). Opcje te mogą być lepsze z ekonomicznego punktu widzenia i są ogólnie 
skuteczniejsze w zakresie ograniczania do minimum emisji w okresach szczytowych. 
Operatorzy systemów przesyłowych powinni być odpowiedzialni za ocenę takich zasobów i 
tworzenie hierarchii wartości, zgodnie z przepisami określonymi przez organy regulacyjne.

Poprawka 305
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W artykule 11 ustęp 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Krajowy organ regulacyjny
zobowiązuje operatora systemu, aby, 
dysponując instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną, 
przyznawał pierwszeństwo nowym
instalacjom, które wykorzystują energię 
jądrową, odnawialne źródła energii lub 
odpady, lub takie, które produkują 
łącznie ciepło i elektryczność, z 
pominięciem sytuacji, w których 
ważniejsze są wymogi zrównoważenia 
technicznego lub bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Nowe instalacje wytwarzające energię, które wykorzystują energię jądrową i energię ze 
źródeł odnawialnych muszą uzyskać pierwszeństwo w dostępie do sieci, pod warunkiem że nie 
wiążą się z tym żadne kwestie związane z bilansowaniem. Umożliwi to państwom 
członkowskim osiągnięcie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W artykule 11 ustęp 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwo członkowskie zobowiązuje 
operatora systemu, aby, dysponując 
instalacjami wytwarzającymi energię 
elektryczną, przyznawał pierwszeństwo 
tym instalacjom, które wykorzystują 
odnawialne źródła energii lub [...] 
produkują łącznie ciepło i 
elektryczność.”

Or. en

(Zmiana jednego słowa i skreślenie dwóch innych słów z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Aby zrealizować cel zakładający 20% udział energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. 
w całkowitym zużyciu energii w UE, energii ze źródeł odnawialnych należy zagwarantować 
priorytetowy dostęp do sieci.

Poprawka 307
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W artykule 11 ustęp 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwo członkowskie zobowiązuje 
operatora systemu, aby, dysponując 
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instalacjami wytwarzającymi energię 
elektryczną, przyznawał pierwszeństwo 
tym instalacjom, które wykorzystują 
odnawialne źródła energii lub odpady, 
lub takie, które produkują łącznie ciepło 
i elektryczność.”

Or. en

(Art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, ze zmianą wyrażenia „może 
zobowiązać” na „zobowiązuje”)

Uzasadnienie

UE wyznaczyła sobie wiążący cel, zgodnie z którym do roku 2020 udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii będzie wynosić 20%. Aby osiągnąć ten cel,
należy wyeliminować istniejące znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi w 
odniesieniu do stopnia integracji poprzez zagwarantowanie energii ze źródeł odnawialnych 
priorytetowego dostępu do sieci.

Poprawka 308
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W artykule 11 ustęp 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Państwo członkowskie zobowiązuje 
operatora systemu, aby, dysponując 
instalacjami wytwarzającymi energię 
elektryczną, przyznawał pierwszeństwo 
tym instalacjom, które wykorzystują 
odnawialne źródła energii lub odpady, 
lub takie, które produkują łącznie ciepło 
i elektryczność.”

Or. en

(Art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, ze zmianą wyrażenia „może 
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zobowiązać” na „zobowiązuje”)

Uzasadnienie

W miarę osiągania postępów na rozwijających się regionalnych rynkach energii konieczne 
jest podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie, że pomiędzy rynkiem krajowym i 
regionalnym nie istnieje żadna luka regulacyjna. Należy zatem określić uprawnienia 
krajowego organu regulacyjnego w tych obszarach.

Poprawka 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8d) Skreśla się art. 11 ust. 4.

Or. en

(Skreślenie art.11 ust. 4 dyrektywy 2003/54/EC)

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by pierwszeństwo przyznawano źródłom paliw do wytwarzania energii.

Poprawka 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8e) W artykule 11 ustęp 5 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„5. Państwa członkowskie lub organy 
regulacyjne żądają od operatora systemu 
przesyłowego spełnienia minimalnych 
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standardów eksploatacji, utrzymania i 
rozwoju systemu przesyłowego, łącznie 
ze zdolnością połączeń wzajemnych.”

Or. en

(Art. 11 ust. 5 dyrektywy 2003/54/WE w większości w tym samym brzmieniu, w istniejącym 
tekście zmieniono i dodano niektóre elementy)

Uzasadnienie

Uzgodnione publiczne normy, przepisy i procedury eksploatacji, utrzymania i rozwoju sieci są 
niezbędne do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych powinni być zatem zobowiązani do przestrzegania tych norm. Tego 
rodzaju zadanie o charakterze technicznym jest lepiej wykonywane przez organy regulacyjne, 
których obowiązkiem jest zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do sieci przesyłowych 
oraz ustanowienie taryf sieci przesyłowych.

Poprawka 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8f) W artykule 11 ustęp 6 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„6. Operatorzy systemu przesyłowego 
zaopatrują się w energię zużywaną do 
pokrycia strat i zdolności rezerwowej w 
ich systemie zgodnie z przejrzystymi, 
niedyskryminacyjnymi procedurami 
opartymi na warunkach rynkowych, w 
każdym przypadku, gdy mają oni do 
wypełnienia tę funkcję. Udział energii ze 
źródeł odnawialnych w zakupionej energii 
nie powinien być niższy niż zobowiązania 
podjęte przez dane państwa 
członkowskie.”

Or. en
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(Dodanie jednego elementu do art. 11 ust. 6 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Operatorzy systemów przesyłowych powinni przyczyniać się do realizacji celów 
poszczególnych państw członkowskich w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych. 
Organy regulacyjne powinny mieć możliwość żądania zakupu odpowiedniej ilości takiej 
energii przez danego operatora systemu przesyłowego.

Poprawka 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8g) W artykule 11 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:

„7a. Operatorzy systemów przesyłowych 
powinni ułatwiać udział dużych 
odbiorców końcowych i grup odbiorców 
końcowych w rynkach rezerw i rynkach 
bilansujących. W przypadku gdy oferty 
sprzedaży i zakupu mają taka samą cenę, 
pierwszeństwo należy przyznać ofercie 
zakupu.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 7a do art. 11 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W celu zwiększenia wydajności energetycznej ważne jest, aby odbiorcy w sposób aktywny 
uczestniczyli w rynkach usług pomocniczych, zwłaszcza gdy są w stanie zmniejszyć popyt w 
pewnych krytycznych momentach (szczyty przesyłu, sytuacje kryzysowe). Możliwy jest 
pośredni lub bezpośredni udział dużych odbiorców końcowych w takich rynkach. Mali 
odbiorcy nie mogą w sposób bezpośredni uczestniczyć w takich rynkach, chyba że dany 
podmiot (np. dostawca) jest w stanie doprowadzić do połączenia wielu takich odbiorców w 
grupę i skutecznie kontrolować część ich popytu.
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Poprawka 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8h) W artykule 11 dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:

„7b. Krajowe organy regulacyjne 
zapewniają odpowiednią harmonizację 
przepisów dotyczących bilansowania i 
taryf we wszystkich państwach 
członkowskich do dnia ...*. W 
szczególności zapewniają dużym 
odbiorcom końcowym, grupom odbiorców 
końcowych i wytwórcom stosującym 
formy rozproszonego wytwarzania 
możliwość skutecznego wkładu w usługi 
równoważenia i inne istotne usługi 
pomocnicze.
* Dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 7b do art. 11 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 organy regulacyjne są odpowiedzialne za „ustalanie lub zatwierdzanie (...) 
przynajmniej metod stosowanych do wyliczania lub ustanawiania warunków dla (...) 
zapewniania usług równoważenia sieci”. Ponieważ harmonizacja usług bilansowych jest 
istotnym elementem zapewniającym właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, urzędy 
regulacyjne, w ścisłej współpracy z operatorami systemu przesyłowego, egzekwują 
odpowiedni stopień harmonizacji.
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