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Poprawka 1
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze zasady integracji 
społecznej i równych szans dla wszystkich, 
które oznaczają, że każdemu obywatelowi 
Unii należy zapewnić dostęp do energii po 
przystępnych cenach,

A. mając na uwadze zasady integracji 
społecznej, równych szans dla wszystkich i 
sprawiedliwego dostępu do wiedzy w dobie 
technologii cyfrowych, które oznaczają, że 
każdemu obywatelowi Unii należy 
zapewnić dostęp do energii po 
przystępnych cenach,

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Projekt rezolucji 
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że konsumenci –
zwłaszcza osoby prywatne oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa – dysponują 
ograniczonym zestawem narzędzi i 
możliwości skutecznego reprezentowania 
swoich interesów,

Or. en

Poprawka 3
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że państwa B. mając na uwadze, że odpowiednie 
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członkowskie muszą podjąć większe 
starania mające na celu rozwiązanie 
problemu ubóstwa energetycznego, 
ponieważ odpowiednie dostawy energii 
stanowią jeden z kluczowych elementów 
rzeczywistego udziału obywateli w życiu 
społecznym i gospodarczym,

dostawy energii stanowią jeden z 
kluczowych elementów rzeczywistego 
udziału obywateli w życiu społecznym i 
gospodarczym,

Or. en

Poprawka 4
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje 
powszechna zgoda co do tego, że same 
mechanizmy rynkowe nie mogą w pełni 
chronić interesów odbiorców energii; w 
związku z powyższym należy w 
szczególności skoncentrować się na 
powszechnym obowiązku świadczenia 
usługi publicznej, innych obowiązkach
świadczenia usług publicznych i prawach 
odbiorców,

D. mając na uwadze, że na rynkach nie w 
pełni konkurencyjnych, do których należy 
sektor energetyczny, same mechanizmy 
rynkowe nie zawsze w pełni chronią 
interesy odbiorców energii, należy podjąć 
sprawę ogólnej ochrony konsumentów i 
wzmocnić ją, jako uzupełnienie 
specyficznych dla rynku energii 
obowiązków świadczenia usług 
publicznych,

Or. en

Poprawka 5
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje 
powszechna zgoda co do tego, że same 
mechanizmy rynkowe nie mogą w pełni 
chronić interesów odbiorców energii; w 
związku z powyższym należy w 
szczególności skoncentrować się na 

D. mając na uwadze, że istnieje 
powszechna zgoda co do tego, że same 
mechanizmy rynkowe nie mogą w pełni 
chronić interesów odbiorców energii; w 
związku z powyższym należy w 
szczególności skoncentrować się na 
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powszechnym obowiązku świadczenia 
usługi publicznej, innych obowiązkach 
świadczenia usług publicznych i prawach 
odbiorców,

ochronie interesów konsumentów w 
sektorze energetycznym, ochronie praw 
wszystkich odbiorców energii i 
podnoszeniu świadomości konsumentów,

Or. en

Poprawka 6
Zita Pleštinská

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że prawodawstwo 
nie rozwiązuje w dostatecznej mierze 
kwestii rozstrzygania sporów 
konsumenckich w sektorze 
energetycznym, a także mając na uwadze, 
że rozstrzyganiem tych sporów zajmują się 
różne organy, a konsumenci nie wiedzą, 
do kogo się zwrócić,

Or. sk

Poprawka 7
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że do Europejskiej 
karty praw odbiorców energii należy 
włączyć cele UE dotyczące energii 
odnawialnej, aby umożliwić 
konsumentom wybór spójnych z tymi 
celami źródeł energii,

Or. en
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Poprawka 8
Nickolay Mladenov, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla bezwzględną konieczność 
nadania przedmiotowej karcie bardziej 
wiążącego charakteru, aby w sposób 
skuteczny zapewnić prawa odbiorców i ich 
egzekwowanie;

1. podkreśla bezwzględną konieczność 
wzmocnienia ochrony konsumentów w 
kwestiach dotyczących energii, a także 
stosowania przedmiotowej karty jako 
wytycznej dla organów europejskich i 
krajowych oraz dla podmiotów 
prywatnych, aby w sposób skuteczny 
zapewnić prawa odbiorców i ich 
egzekwowanie;

Or. en

Poprawka 9
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. w związku z powyższym proponuje 
transpozycję postanowień karty do 
porządku prawnego/przekształcenie karty 
w dokument legislacyjny lub co najmniej 
uwzględnienie jej w załączniku A do 
dyrektyw w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, które mają 
zostać zmienione wnioskami w ramach 
„trzeciego pakietu”;

skreślony

Or. en
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Poprawka 10
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. w związku z powyższym proponuje 
transpozycję postanowień karty do 
porządku prawnego/przekształcenie karty 
w dokument legislacyjny lub co najmniej 
uwzględnienie jej w załączniku A do 
dyrektyw w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, które mają 
zostać zmienione wnioskami w ramach 
„trzeciego pakietu”;

2. wskazuje na art. 3 i załącznik A do 
dyrektyw w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu, które mają 
zostać zmienione wnioskami w ramach 
„trzeciego pakietu”; podkreśla potrzebę 
lepszego egzekwowania na szczeblu 
krajowym;

Or. en

Poprawka 11
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla potencjalną wartość dodaną 
karty jako narzędzia informacyjnego 
służącego gromadzeniu, wyjaśnianiu i 
konsolidacji praw odbiorców energii, które 
obowiązują już w prawodawstwie UE; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem plan 
Komisji dotyczący opracowania narzędzia 
internetowego poświęconego prawom 
odbiorców energii;

3. podkreśla potencjalną wartość dodaną 
karty jako narzędzia informacyjnego 
służącego gromadzeniu, wyjaśnianiu i 
konsolidacji praw odbiorców energii, które 
obowiązują już w prawodawstwie UE; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem plan 
Komisji dotyczący opracowania narzędzia 
internetowego poświęconego prawom 
odbiorców energii, podkreśla jednak 
potrzebę szerszej strategii komunikacji 
skierowanej do konsumentów, którzy nie 
mają dostępu do Internetu lub dla których 
Internet nie jest odpowiednim środkiem 
komunikacji;

Or. en
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Poprawka 12
Marianne Thyssen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że karta musi również 
zaspokajać potrzeby małych podmiotów 
gospodarczych, które często borykają się z 
takimi samymi problemami, jak zwykli 
odbiorcy energii;

Or. nl

Poprawka 13
Arlene McCarthy

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że europejscy odbiorcy 
energii elektrycznej i gazu są uprawnieni 
do korzystania z powszechnego prawa do 
przyłączenia do sieci i dostaw energii 
elektrycznej i gazu, przy 
zapewnieniu rozsądnych, przejrzystych, 
niedyskryminujących i łatwo 
porównywalnych taryf i cen, w tym 
skorygowanych cen i taryf wynikających 
z mechanizmów indeksacji, którym 
odpowiednio podlegają; 

4. podkreśla, że europejscy odbiorcy 
energii elektrycznej i gazu są uprawnieni 
do korzystania z powszechnego prawa do 
przyłączenia do sieci i dostaw energii 
elektrycznej i gazu, przy 
zapewnieniu rozsądnych, przejrzystych, 
niedyskryminujących i łatwo 
porównywalnych taryf i cen, w tym 
skorygowanych cen i taryf wynikających 
z mechanizmów indeksacji, którym 
odpowiednio podlegają; brak 
dyskryminacji powinien obejmować zakaz 
stosowania dyskryminacyjnych obciążeń 
w niektórych typach płatności, zwłaszcza 
w przypadku konsumentów obciążanych 
na podstawie liczników przedpłatowych, 
którzy często należą do grupy 
konsumentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji;

Or. en
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Poprawka 14
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę odbiorców i podjąć 
środki zabezpieczające, aby uniemożliwić 
odłączenie od sieci; państwa członkowskie 
muszą wyznaczyć dostawcę „z urzędu” i 
poinformować odbiorców o tym 
rozwiązaniu; tego rodzaju mechanizm 
należy ustanowić w ustawodawstwie 
krajowym;

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę odbiorców i podjąć 
środki zabezpieczające, aby uniemożliwić 
odłączenie od sieci; zauważa, że w każdym 
państwie członkowskim przepisy 
przewidują inny zakres odpowiedzialności 
państwa i przemysłu; odradza ustalanie 
obowiązkowego zakresu 
odpowiedzialności; w tym kontekście 
zwraca również uwagę na uprawnienia 
ośrodków pomocy społecznej;

Or. de

Poprawka 15
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę odbiorców i podjąć 
środki zabezpieczające, aby uniemożliwić 
odłączenie od sieci; państwa członkowskie 
muszą wyznaczyć dostawcę „z urzędu” i 
poinformować odbiorców o tym 
rozwiązaniu; tego rodzaju mechanizm 
należy ustanowić w ustawodawstwie 
krajowym;

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę odbiorców i podjąć 
środki zabezpieczające, aby zapobiegać
odłączaniu od sieci; państwa członkowskie 
muszą wyznaczyć dostawcę „z urzędu” i 
poinformować odbiorców o tym 
rozwiązaniu; tego rodzaju mechanizm 
należy ustanowić w ustawodawstwie 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 16
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę odbiorców i podjąć 
środki zabezpieczające, aby uniemożliwić 
odłączenie od sieci; państwa członkowskie 
muszą wyznaczyć dostawcę „z urzędu” i 
poinformować odbiorców o tym 
rozwiązaniu; tego rodzaju mechanizm 
należy ustanowić w ustawodawstwie 
krajowym;

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę odbiorców i podjąć 
środki zabezpieczające, aby uniemożliwić 
odłączenie od sieci; sprawą zasadniczą 
jest, by jakość dostaw i dystrybucji energii 
prowadziła do zapewnienia ciągłego, 
nieskrępowanego i pewnego 
zaopatrywania konsumentów w energię;
państwa członkowskie muszą wyznaczyć 
dostawcę „z urzędu” i poinformować 
odbiorców o tym rozwiązaniu; tego rodzaju 
mechanizm należy ustanowić w 
ustawodawstwie krajowym;

Or. en

Poprawka 17
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że kiedy konsumenci 
zalegają z płatnościami, odłączenie od 
sieci powinno być traktowane wyłącznie 
jako rozwiązanie ostateczne, zwłaszcza w 
odniesieniu do konsumentów
znajdujących się w trudnej sytuacji 
(niepełnosprawni, osoby o niskich 
dochodach lub mieszkańcy regionów 
peryferyjnych) i do okresów wakacyjnych; 
dostawcy powinni stosować zasadę 
proporcjonalności, a także skierować do 
niego indywidualne zawiadomienie, zanim 
podejmą tego rodzaju działania;
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Poprawka 18
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla konieczność zapewnienia 
ochrony praw powszechnych, zwłaszcza w 
kwestii dostępu różnych grup społecznych, 
gospodarczych i regionalnych do energii 
dzięki stabilności i pewności dostaw, a 
także skuteczności sieci, poprzez 
wspieranie współpracy na szczeblu 
regionalnym między państwami 
członkowskimi a państwami 
sąsiadującymi, które mogą stać się 
członkami UE;

Or. en

Poprawka 19
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odbiorcom możliwości 
łatwego, bezpłatnego przełączenia się do 
nowego dostawcy, przy czym procedura ta 
nie powinna trwać dłużej niż jeden 
miesiąc;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konsumentom prawa do 
zmiany dostawcy bez żadnych opłat, po 
upływie wyraźnie określonego okresu 
minimalnego, nie dłuższego niż jeden 
miesiąc, w którym to okresie nadal 
obowiązywać będą dotychczasowe 
ustalenia;

Or. en
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Poprawka 20
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że ceny energii elektrycznej i 
gazu w Europie muszą kształtować się na 
rozsądnym poziomie, być łatwo i wyraźnie 
porównywalne, a także przejrzyste i 
ustalane w oparciu o rzeczywiste zużycie 
energii. Należy w dalszym ciągu 
wprowadzać ulepszenia w zakresie 
przejrzystości i przewidywalności
publikowanych cen, taryf, mechanizmów i 
warunków indeksacji poprzez zrozumiałe 
i łatwo dostępne metody kalkulacji lub 
inne formy komunikacji, udostępniane 
z wyprzedzeniem niezależnemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu i 
przez ten organ monitorowane lub 
zatwierdzane;

7. podkreśla, że ceny energii elektrycznej i 
gazu w Europie muszą kształtować się na 
rozsądnym poziomie, być łatwo i wyraźnie 
porównywalne, a także przejrzyste i 
ustalane w oparciu o rzeczywiste zużycie 
energii; konsumenci muszą mieć łatwy 
dostęp do publikowanych cen, taryf, 
mechanizmów i warunków indeksacji za 
pośrednictwem wszelkich istniejących 
środków komunikacji; ponadto powinny 
one być udostępniane z wyprzedzeniem 
niezależnemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu i przez ten organ 
monitorowane lub zatwierdzane;

Or. en

Poprawka 21
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że ceny energii elektrycznej i 
gazu w Europie muszą kształtować się na 
rozsądnym poziomie, być łatwo i wyraźnie 
porównywalne, a także przejrzyste i 
ustalane w oparciu o rzeczywiste zużycie 
energii. Należy w dalszym ciągu 
wprowadzać ulepszenia w zakresie 
przejrzystości i przewidywalności 
publikowanych cen, taryf, mechanizmów i 
warunków indeksacji poprzez zrozumiałe

7. podkreśla, że ceny energii elektrycznej i 
gazu w Europie muszą kształtować się na 
rozsądnym poziomie, być łatwo i wyraźnie 
porównywalne, a także przejrzyste i 
ustalane w oparciu o rzeczywiste zużycie 
energii; należy w dalszym ciągu 
wprowadzać ulepszenia w zakresie 
przejrzystości i przewidywalności 
publikowanych cen, taryf, mechanizmów i 
warunków indeksacji poprzez 
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i łatwo dostępne metody kalkulacji lub 
inne formy komunikacji, udostępniane 
z wyprzedzeniem niezależnemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu i 
przez ten organ monitorowane lub 
zatwierdzane;

kompleksowy i łatwy do zrozumienia 
zestaw narzędzi informacyjnych lub inne 
formy komunikacji, udostępniane 
z wyprzedzeniem niezależnemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu i 
przez ten organ monitorowane lub 
zatwierdzane;

Or. en

Poprawka 22
Arlene McCarthy

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. nalega, by wszystkim konsumentom 
zagwarantowano łatwy i bezpłatny dostęp 
do informacji stanowiących porównanie 
cen oraz do narzędzi obliczeniowych, w 
tym również na stronach internetowych;

Or. en

Poprawka 23
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że do zwyczajowych 
zobowiązań umownych dostawców należy 
regularne dokonywanie wyliczeń w 
określonych z góry terminach, aby 
konsument był obciążany na podstawie 
rzeczywistego zużycia energii; jeżeli 
dostawcy nie są w stanie wywiązać się z 
tego zobowiązania, na przykład z przyczyn 
technicznych, to zużycie energii powinno 
być wyliczane w oparciu o rozsądne i 
przejrzyste kryteria, wyraźnie określone w 
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umowie; 

Or. en

Poprawka 24
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. w tym kontekście zwraca uwagę na 
rozwój podmiotów rynkowych 
specjalizujących się w publikowaniu 
porównywalnych informacji o cenach, 
taryfach i warunkach stosowanych przez 
dostawców, a także udzielających 
wsparcia przy zmianie dostawcy;

Or. en

Poprawka 25
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie i 
sfinansowanie projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu 
poszczególnym odbiorcom „inteligentnych 
liczników”, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty 
czas korzystania z energii;

8. zwraca się do Komisji o ułatwianie i
koordynowanie projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu 
poszczególnym odbiorcom „inteligentnych 
liczników”, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty 
czas korzystania z energii, a także o 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia dostarczenia inteligentnych 
liczników wszystkim odbiorcom energii w 
terminie dziesięciu lat;
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Or. en

Poprawka 26
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie i 
sfinansowanie projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu 
poszczególnym odbiorcom „inteligentnych 
liczników”, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty 
czas korzystania z energii; 

8. zwraca się do Komisji o uważne 
zbadanie możliwości opracowania i – po 
konsultacji z Parlamentem –
sfinansowania projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu 
poszczególnym odbiorcom „inteligentnych 
liczników”, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty 
czas korzystania z energii; podkreśla 
znaczenie wspierania i popierania 
wysiłków przemysłu w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 27
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie i 
sfinansowanie projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu 
poszczególnym odbiorcom „inteligentnych 
liczników”, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty 
czas korzystania z energii;

8. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie szczegółowego studium 
na temat obecnego stosowania 
„inteligentnych liczników” w 
gospodarstwach domowych, z myślą o 
wspieraniu najlepszych rozwiązań;

Or. en
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Poprawka 28
Arlene McCarthy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie i 
sfinansowanie projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu
poszczególnym odbiorcom „inteligentnych 
liczników”, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty 
czas korzystania z energii;

8. zwraca się o ustanowienie 
harmonogramu obowiązkowego 
udostępniania poszczególnym odbiorcom 
„inteligentnych liczników”, które 
precyzyjnie wskazują rzeczywiste zużycie 
energii i rzeczywisty czas korzystania 
z energii; zauważa, że wprowadzenie ich w 
całej UE jest wykonalne w okresie 10 lat;

Or. en

Poprawka 29
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla konieczność opracowania
standardowych faktur stosowanych przez 
wszystkich dostawców, aby w ten sposób 
zwiększyć ich przejrzystość i 
porównywalność, a także nawiązania do
kwestii praw odbiorców na stronach 
internetowych dostawców energii 
elektrycznej i gazu oraz niezależnych 
krajowych organów regulacyjnych;

9. podkreśla konieczność umieszczania 
standardowych informacji na fakturach 
przez wszystkich dostawców, aby w ten 
sposób zwiększyć ich przejrzystość i 
porównywalność, a także informowania, z 
kim należy się skontaktować w sytuacjach 
awaryjnych i jak złożyć reklamację, oraz 
umieszczenia odniesienia do praw 
odbiorców na stronach internetowych 
dostawców energii elektrycznej i gazu; 
informacje te powinny być podawane 
przynajmniej w języku każdego państwa 
członkowskiego, w którym działa dany 
dostawca, oraz niezależnych krajowych 
organów regulacyjnych i organizacji 
konsumenckich; należy również zapewnić 
przejrzystość kosztów powiązanych, 
dotyczących np. realizacji agendy 
dotyczącej ochrony środowiska i emisji 
dwutlenku węgla;
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Poprawka 30
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla konieczność opracowania 
standardowych faktur stosowanych przez 
wszystkich dostawców, aby w ten sposób 
zwiększyć ich przejrzystość i 
porównywalność, a także nawiązania do 
kwestii praw odbiorców na stronach 
internetowych dostawców energii 
elektrycznej i gazu oraz niezależnych 
krajowych organów regulacyjnych;

9. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i porównywalności faktur, a 
także nawiązania do kwestii praw 
odbiorców na stronach internetowych 
dostawców energii elektrycznej i gazu oraz 
niezależnych krajowych organów 
regulacyjnych; proponuje opracować wzór 
standardowej faktury w oparciu o 
najlepsze rozwiązania;

Or. de

Poprawka 31
Arlene McCarthy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla konieczność opracowania 
standardowych faktur stosowanych przez 
wszystkich dostawców, aby w ten sposób 
zwiększyć ich przejrzystość i 
porównywalność, a także nawiązania do 
kwestii praw odbiorców na stronach 
internetowych dostawców energii 
elektrycznej i gazu oraz niezależnych 
krajowych organów regulacyjnych;

9. podkreśla konieczność opracowania 
obowiązkowych standardowych informacji 
przedumownych i umownych, w tym 
informacji o zawartych w karcie prawach 
konsumentów, podawanych przez 
wszystkich dostawców, aby w ten sposób 
zwiększyć ich przejrzystość i 
porównywalność, a także nawiązania do 
kwestii praw odbiorców na stronach 
internetowych dostawców energii 
elektrycznej i gazu oraz niezależnych 
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krajowych organów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 32
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wszyscy dostawcy 
powinni zamieszczać te informacje na 
fakturach za energię, aby zwiększyć swój 
wkład w realizację celów europejskiej 
strategii energetycznej i umożliwić 
konsumentom podjęcie decyzji o 
zróżnicowaniu źródeł energii i o emisji 
dwutlenku węgla związanej z ich zużyciem 
energii; 

Or. en

Poprawka 33
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia jednego punktu 
przyjmowania wszelkich wniosków 
odbiorców o uzyskanie informacji;

10. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia jednego punktu 
przyjmowania wszelkich wniosków 
odbiorców o uzyskanie informacji, co 
ułatwi konsumentom dostęp do 
informacji, a zarazem sprawi, że 
informacje będą dostępne jak najbliżej 
konsumentów pod względem lokalizacji, 
czasu, narzędzi i dokładności;

Or. en
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Poprawka 34
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia jednego punktu 
przyjmowania wszelkich wniosków 
odbiorców o uzyskanie informacji;

10. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia jednego punktu 
przyjmowania wszelkich wniosków 
odbiorców o uzyskanie informacji, na 
przykład poprzez krajowe organy regulacji 
energetyki;

Or. en

Poprawka 35
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla konieczność opracowania 
przez Komisję, we współpracy z krajowymi 
organami regulacyjnymi, kryteriów 
jakości dotyczących usług dla 
konsumentów, w tym centrów obsługi 
telefonicznej;

Or. en

Poprawka 36
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że na stronach 
internetowych dostawców i niezależnego 
krajowego organu regulacyjnego należy 

11. jest zdania, że na stronach 
internetowych dostawców i niezależnego 
krajowego organu regulacyjnego należy 
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udostępnić kalkulator taryf; podkreśla, że 
odbiorcy muszą być informowani 
regularnie – co najmniej raz na pół roku –
o ich zużyciu energii;

udostępnić kalkulatory taryf; podkreśla, że 
odbiorcy muszą być regularnie 
informowani o ich zużyciu energii;

Or. en

Poprawka 37
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla potrzebę zobowiązania 
dostawców do poinformowania 
konsumentów o ogłoszeniu karty;

Or. en

Poprawka 38
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że państwa członkowskie jedynie 
w niewielkim stopniu wykorzystały 
obowiązki świadczenia ukierunkowanych 
usług publicznych w celu sprostania 
potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji 
oraz że tylko niewielka liczba państw 
członkowskich wprowadziła jedną z form 
taryf socjalnych; wzywa państwa 
członkowskie do ustanowienia tego 
rodzaju taryf;

12. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że ubóstwo energetyczne może być 
poważnym problemem, wymagającym, by 
zajęły się nim wprost krajowe systemy 
opieki społecznej;

Or. en
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Poprawka 39
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że państwa członkowskie jedynie 
w niewielkim stopniu wykorzystały 
obowiązki świadczenia ukierunkowanych 
usług publicznych w celu sprostania 
potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji 
oraz że tylko niewielka liczba państw 
członkowskich wprowadziła jedną z form 
taryf socjalnych; wzywa państwa 
członkowskie do ustanowienia tego 
rodzaju taryf;

12. zauważa, że państwa członkowskie 
jedynie w niewielkim stopniu 
wykorzystały obowiązki świadczenia 
ukierunkowanych usług publicznych w 
celu sprostania potrzebom odbiorców w 
trudnej sytuacji; wzywa państwa 
członkowskie do zajęcia się sprawą 
odbiorców w trudnej sytuacji poprzez 
politykę pomocy społecznej lub inne 
równoważne środki;

Or. en

Poprawka 40
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że państwa członkowskie jedynie 
w niewielkim stopniu wykorzystały 
obowiązki świadczenia ukierunkowanych 
usług publicznych w celu sprostania 
potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji 
oraz że tylko niewielka liczba państw 
członkowskich wprowadziła jedną z form 
taryf socjalnych; wzywa państwa 
członkowskie do ustanowienia tego 
rodzaju taryf;

12. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że państwa członkowskie jedynie 
w niewielkim stopniu wykorzystały 
obowiązki świadczenia ukierunkowanych 
usług publicznych w celu sprostania 
potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji 
(niepełnosprawni, osoby o niskich 
dochodach lub mieszkańcy regionów 
peryferyjnych) oraz że tylko niewielka 
liczba państw członkowskich wprowadziła 
jedną z form taryf socjalnych; wzywa 
państwa członkowskie do ustanowienia 
tego rodzaju taryf;

Or. en
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Poprawka 41
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia działań 
wobec tych państw członkowskich, które 
nie wypełniły zobowiązań dotyczących
obowiązków świadczenia usług 
publicznych, o których mowa 
w dyrektywach 2003/54/WE i 
2003/55/WE;

13. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wspólnej definicji 
obowiązków świadczenia usług 
publicznych i do nadzorowania wdrożenia 
przez państwa członkowskie zobowiązań, 
o których mowa w art. 3 i załączniku 1 do 
dyrektywy 2003/54/WE i 2003/55/WE;

Or. en

Poprawka 42
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do zdefiniowania 
pojęcia ubóstwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 43
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia krajowych planów działań w 
zakresie energii uwzględniających 
problem ubóstwa energetycznego oraz do 

14. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia krajowych planów działań w 
zakresie energii, obejmujących cele 
dotyczące dat i terminów rozwiązywania 
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przedstawiania tego rodzaju środków 
europejskiej agencji ds. współpracy 
krajowych organów regulacji energetyki; 
wzywa wspomnianą agencję do 
monitorowania realizacji tych środków, 
we współpracy z władzami krajowymi, 
oraz do przedstawiania skutecznych 
środków;

problemu ubóstwa energetycznego, oraz 
do składania rocznych sprawozdań i 
przedstawiania tego rodzaju środków 
europejskiej agencji ds. współpracy 
krajowych organów regulacji energetyki; 
wzywa wspomnianą agencję do 
monitorowania realizacji tych środków i do 
składania rocznych sprawozdań na ich 
temat, we współpracy z władzami 
krajowymi, oraz do przedstawiania 
skutecznych środków i postępów w 
realizacji celów;

Or. en

Poprawka 44
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że dostawcy i operatorzy 
sieci powinni działać z zachowaniem 
odpowiedzialności za środowisko, 
podejmując wszelkie możliwe starania o 
utrzymanie emisji CO2 i wytwarzania 
odpadów radioaktywnych na jak 
najniższym poziomie określonym przez 
właściwe prawo;

Or. en

Poprawka 45
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że należy priorytetowo 
traktować odnawialne źródła energii, 
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skojarzone wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej oraz inne zintegrowane formy 
wytwarzanie, a także uznać w karcie 
prawo konsumentów do dokonania 
świadomego wyboru na rzecz energii 
odnawialnej; uważa w związku z tym, że 
wszyscy konsumenci powinni być w 
sposób obiektywny, przejrzysty i 
niedyskryminujący informowani o 
dostępnych dla nich źródłach energii;

Or. en

Poprawka 46
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla fakt istnienia krajowych 
organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, lecz wyraża ubolewanie w 
związku z ich dotychczasowymi 
ograniczonymi uprawnieniami;

15. podkreśla fakt istnienia krajowych 
organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, lecz wyraża ubolewanie w 
związku z ich dotychczasowymi 
ograniczonymi uprawnieniami; jest zdania, 
że państwa członkowskie powinni 
zapewnić krajowym organom 
regulacyjnym dostateczne uprawnienia 
ustawowe i zasoby oraz motywację do 
korzystania z nich;

Or. en

Poprawka 47
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 16, tiret 2 do 4

Projekt rezolucji Poprawka

– zatwierdzanie taryf sieciowych i tym 
samym mechanizmów indeksacji, którym 

– zatwierdzanie zasad ustalania opłat 
sieciowych lub samych taryf sieciowych i 
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podlegają; ewentualnie mechanizmów indeksacji, 
którym podlegają;

– monitorowanie cen i ich wszystkich 
składników, w tym mechanizmów 
indeksacji, którym podlegają;

– monitorowanie cen i ich wszystkich 
składników, w tym mechanizmów 
indeksacji, którym podlegają;

– monitorowanie i kontrolowanie 
informacji dostarczanych odbiorcom przez 
dostawców oraz egzekwowanie obowiązku 
zapewniania tego rodzaju informacji;

– monitorowanie i kontrolowanie 
informacji dostarczanych odbiorcom przez 
dostawców oraz egzekwowanie obowiązku 
zapewniania tego rodzaju informacji przez 
co najmniej pięć pierwszych lat od pełnej 
liberalizacji rynku, do czasu dowiedzenia, 
że dostawcy wykazują wolę dalszego 
dostarczania konsumentom istotnych, 
przejrzystych i bezstronnych informacji;

– zapewnienie odbiorcom ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami handlowymi 
i współpracę w tym zakresie z właściwymi 
organami ochrony konkurencji;

– zapewnienie odbiorcom ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami handlowymi 
i współpracę w tym zakresie z właściwymi 
organami ochrony konkurencji;

– monitorowanie wypełniania przez 
dostawców obowiązków społecznych i 
składanie sprawozdań na ten temat oraz 
składanie relacji z praktyk 
środowiskowych i społecznych w sektorze 
gazu i energii elektrycznej, w tym oceny 
przystępności cenowej dla grup osób o 
niskich dochodach;
– konieczność prowadzenia przez każdego 
dostawcę gazu i energii elektrycznej 
rejestru konsumentów, których dobrobyt 
byłby zagrożony w razie przerwania lub 
tymczasowej utraty dostaw gazu lub 
energii elektrycznej, oraz udostępniania 
tych danych odpowiednim organom i 
agencjom,
– powiadomienie konsumentów o 
istnieniu rejestru, w tym podanie 
informacji o kwalifikowalności i o 
sposobie zapewnienia wpisania do rejestru 
przez kwalifikowalnego konsumenta lub 
osobę trzecią występującą w jego imieniu,
– wprowadzenie środków i usług 
zapewniających pewne i stałe dostawy dla 
konsumentów, których rejestr określa jako 
uzależnionych od energii elektrycznej lub 
gazu lub których dobrobyt byłby w inny 
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sposób zagrożony w razie przerwania lub 
tymczasowej utraty dostaw gazu lub 
energii elektrycznej,
– dopilnowanie, by komunikaty dostawcy 
dla konsumenta, w tym faktury, były 
dostępne w mediach i w formatach 
odzwierciedlających potrzeby 
komunikacyjne konsumentów, 
zapewnienie konsumentom możliwości 
wyznaczenia osoby trzeciej do 
występowania w ich imieniu w 
komunikacji z dostawcą, w tym dotyczącej 
faktur, oraz powiadomienie konsumentów 
o dostępności alternatywnych mediów i 
formatów oraz o ustaleniach dotyczących 
pełnomocnictwa,

Or. en

Poprawka 48
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. krajowe organy regulacyjne winny
dysponować niezbędnymi narzędziami w 
celu monitorowania dostępnych na rynku 
ofert dostaw energii elektrycznej i gazu. W
związku z powyższym powinny mieć 
dostęp do wszystkich elementów 
decydujących o wysokości cen, w tym co 
najmniej do warunków umów dostawy 
gazu i formuł indeksów;

17. państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by krajowe organy 
regulacyjne dysponowały niezbędnymi 
uprawnieniami w celu monitorowania 
dostępnych na rynku ofert dostaw energii 
elektrycznej i gazu; w związku z 
powyższym powinny one mieć dostęp do 
wszystkich elementów decydujących 
o wysokości cen, w tym co najmniej do 
warunków umów dostawy gazu i energii 
elektrycznej i do wzorów, na podstawie 
których dokonuje się indeksacji;

Or. en
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Poprawka 49
Zita Pleštinská

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia wspólnego punktu 
przyjmowania reklamacji odbiorców;

20. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia wspólnego punktu 
przyjmowania reklamacji odbiorców oraz 
do zachęcania do rozstrzygania tychże 
reklamacji za pomocą alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów;

Or. sk

Poprawka 50
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia wspólnego punktu 
przyjmowania reklamacji odbiorców;

20. wzywa państwa członkowskie do 
uruchomienia jak najbliżej odbiorców 
wspólnego punktu przyjmowania 
wszelkiego rodzaju reklamacji odbiorców;

Or. en

Poprawka 51
Arlene McCarthy

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że wszyscy odbiorcy 
powinni mieć prawo do tego, by ich 
dostawca energii świadczył usługi, 
rozpatrywał skargi i rozstrzygał spory 
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metodami alternatywnymi zgodnie z 
normami międzynarodowymi, w tym ISO 
10001, ISO 10002 i ISO 10003 oraz 
innymi normami ISO opracowanymi dla 
omawianej dziedziny;

Or. en

Poprawka 52
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. w każdym państwie członkowskim 
należy stworzyć urząd niezależnego 
rzecznika praw obywatelskich ds. energii 
odpowiedzialnego za sprawne 
rozpatrywanie reklamacji;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by 
rzecznicy praw obywatelskich dysponowali 
uprawnieniami do skutecznego 
rozpatrywania reklamacji;

Or. en

Poprawka 53
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. w każdym państwie członkowskim 
należy stworzyć urząd niezależnego 
rzecznika praw obywatelskich ds. energii 
odpowiedzialnego za sprawne 
rozpatrywanie reklamacji;

21. w każdym państwie członkowskim 
należy stworzyć urząd niezależnego 
rzecznika praw obywatelskich ds. energii 
odpowiedzialnego za sprawne 
rozpatrywanie reklamacji oraz za
udzielanie konsumentom informacji o 
kwestiach dotyczących energii;

Or. en
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Poprawka 54
Arlene McCarthy

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że wszyscy konsumenci 
powinni móc korzystać z prawa do 
odwołania za pośrednictwem działania 
zbiorowego;

Or. en

Poprawka 55
Mia De Vits

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uznaje ważną rolę organizacji 
konsumenckich w zagwarantowaniu, że 
podejmowane są wszelkie możliwe 
działania na rzecz osiągnięcia wysokiego 
poziomu praw odbiorców energii;

22. uznaje ważną rolę organizacji 
konsumenckich w zagwarantowaniu, że 
podejmowane są wszelkie możliwe 
działania na rzecz osiągnięcia wysokiego 
poziomu praw odbiorców energii; 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by organizacje konsumenckie 
dysponowały zasobami wystarczającymi 
do zajmowania się podstawowymi 
usługami, w tym dostawami gazu i energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 56
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. uznaje ważną rolę organizacji 
konsumenckich w zagwarantowaniu, że 
podejmowane są wszelkie możliwe 
działania na rzecz osiągnięcia wysokiego 
poziomu praw odbiorców energii;

22. uznaje ważną rolę organizacji 
konsumenckich w zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu praw odbiorców 
energii w całej UE;

Or. en

Poprawka 57
Nickolay Mladenov

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia trwałego 
rozwoju usług energetycznych; podkreśla 
ważną rolę organizacji konsumenckich i 
krajowych organów regulacyjnych w 
propagowaniu zrównoważonego zużycia 
poprzez kierowanie uwagi konsumentów i 
przedsiębiorstw w szczególności na 
zróżnicowanie źródeł energii, zmiany 
klimatyczne i wpływ konsumentów na 
rozwój sektora;

Or. en

Poprawka 58
Zita Pleštinská

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zaleca wspierać finansowo 
organizacje konsumenckie, aby były w 
stanie zapewnić specjalistyczne szkolenie 
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swoich pracowników, a przez to mogły 
lepiej pomagać w procesie legislacyjnym, 
informowaniu i edukacji konsumentów 
oraz rozstrzyganiu sporów 
konsumenckich;

Or. sk

Poprawka 59
Zita Pleštinská

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
również analizy regulacji rynku ciepła i 
poziomu ochrony konsumentów na tym 
polu;

Or. sk
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