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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W uzasadnieniach i wyjaśnieniach do zaproponowanych zmian w przepisach wchodzących w 
skład pakietu rynku wewnętrznego Komisja wskazuje, że obecne przepisy prawne w zakresie 
wewnętrznego rynku energetycznego nie wydają się być – mimo postępu, jaki można 
zaobserwować – wystarczające w celu zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego.

Wniosek Komisji Europejskiej zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego przewiduje rozszerzenie celów ram 
prawnych o:

 ustanowienie niedyskryminujących zasad określających warunki dostępu do instalacji 
LNG i instalacji magazynowych, 

 ułatwienie powstania właściwie funkcjonujących i przejrzystych transgranicznych 
rynków detalicznych oraz

 ułatwienie powstania właściwie funkcjonującego i przejrzystego rynku hurtowego.

Niniejszy wniosek stanowczo popiera wezwanie do sfinalizowania procesu tworzenia rynku 
wewnętrznego w możliwie najkrótszym czasie. Rynek wewnętrzny przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw po przystępnych cenach. Jednakże instrumenty i 
uregulowania zaproponowane przez Komisję we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie 
mogą zostać w całości zatwierdzone. 

Krytyczne uwagi wniesiono w szczególności odnośnie:

 przedstawionej oceny skutków regulacji,
 częściowego braku przestrzegania zasady pomocniczości,
 niekonsekwentnego podziału kompetencji między strukturami europejskimi oraz
 rozszerzenia uprawnień Komisji w kwestii wytycznych i procedur komitologii.

Bez poruszania tej sprawy w poprawkach, należy zauważyć, że nie udzielono zadowalającej 
odpowiedzi na nierozstrzygnięte kwestie dotyczące wiarygodności oceny skutków regulacji –
zgłaszane przede wszystkim przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Przy 
składaniu projektów legislacyjnych w przyszłości należy dopilnować, aby badania i analizy 
były w stanie stawić czoła krytyce lub, aby ocena skutków regulacji, a tym samym wniosek 
Komisji nie zostały uznane.

Brak przestrzegania zasady pomocniczości stwierdzono w szczególności w przypadku 
uregulowań zaproponowanych w dziedzinie rynku detalicznego. Zaproponowana 
harmonizacja wkracza szeroko w obszary prawne podlegające uprawnieniom regulacyjnym 
państw członkowskich. Zamiast dążyć do harmonizacji na poziomie europejskim, cel 
poprawy transgranicznego dostępu do przejrzystych rynków detalicznych należy realizować 
za pomocą przepisów krajowych. Opinia wprowadza nowy ustawowy obowiązek wspierania i 
zapewniania trangranicznego dostępu do odbiorców w oparciu o przepisy w różnych 
obszarach prawa.
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Niniejsza opinia koncentruje się w dalszej kolejności na bardziej przejrzystym przedstawieniu 
kosztów zaproponowanych uregulowań oraz na wypracowaniu jasnego podziału kompetencji 
i zadań w nowych strukturach europejskich. W tym celu sformułowano poprawkę stanowiącą, 
że finansowanie nie odbywa się poprzez niekontrolowane podwyżki cen, lecz bezpośrednio z 
budżetu UE. W miejsce podwójnych uprawnień występujących w podziale zadań 
wprowadzono wyraźne przypisanie zadań do Komisji, krajowych organów regulacyjnych, 
Agencji i Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, która ma zostać utworzona. 

Trzecim punktem ciężkości przedmiotowych poprawek jest ustanowienie ograniczeń 
prawnych dla działań Komisji. Dotychczasowa procedura, stosowana w ramach niniejszego 
rozporządzenia – polegająca na przyjmowaniu wytycznych przez Parlament i Radę oraz na 
możliwości ich późniejszego skorygowania przez Komisję w drodze uzgodnionej procedury –
nie może zostać ominięta. Niniejsze poprawki zapewniają ustanowienie niezbędnych 
warunków wstępnych dla Komisji w zakresie kwestii technicznych. W obszarach 
prawodawstwa o dużym znaczeniu dla interesu społecznego należy jednak stosować zwykłą 
procedurę legislacyjną. Aby nie utrudniać bieżącej legislacyjnej procedury konsultacji, 
Komisja musi zostać upoważniona do dokonywania uzupełnień lub przyjmowania 
wytycznych w formie zmian do nowego rozporządzenia w dalszej procedurze.

Opinia zamierza również pokazać nowe podejście do szybszego zwiększenia zdolności 
przesyłowej sieci. Za kwestię istotną dla sprawnego usunięcia ograniczeń uznano obok 
poprawy działań inwestycyjnych operatorów systemów przesyłowych również kwestię 
uproszczonej i mniej kosztownej procedury wydawania zezwoleń. W celu uzyskania lepszej 
orientacji w czasie trwania procedury wydawania zezwoleń w UE oraz związanych z tym 
kosztów, a także w celu zwrócenia uwagi na przepisy utrudniające rozszerzenie sieci 
transgranicznej, przewidzianej do utworzenia Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu powierzono funkcję monitorowania w tym zakresie. Na poprawę warunków ramowych 
procedury wydawania zezwoleń należy wpływać w formie sprawdzonych praktyk i przepisów 
ustawowych.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 c ustęp 1 litera c) (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)
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c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co dwa lata;

c) dziesięcioletni plan inwestycyjny 
aktualizowany co trzy lata;

Uzasadnienie

Wymóg aktualizowania planu inwestycyjnego co trzy lata ma umożliwić zapewnienie 
niezbędnych informacji bez tworzenia zbędnej biurokracji.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 c ustęp 1 litera  f a) (nowa) (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

fa) w ciągu pierwszego roku, a następnie co 
trzy lata zestawienie dotyczące czasu 
trwania procedur wydawania zezwoleń w 
zakresie sieci, przepisów krajowych lub 
różnych krajowych sformułowań przepisów, 
które opóźniają, podrażają lub utrudniają 
rozszerzenie transgranicznej sieci 
przesyłowej.

Uzasadnienie

Uzupełnienie o punkt fa) służy do uwzględnienia problemu trudności przy rozwoju 
transgranicznej sieci przesyłowej na skutek różnych krajowych przepisów w zakresie 
procedury wydawania zezwoleń. W celu opracowania koniecznych rozwiązań lub 
upowszechnienia sprawdzonych sposobów na uzyskanie poprawy niezbędne jest 
monitorowanie bieżącej sytuacji. 

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 c ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

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

nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym wskazywane 
są luki inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych. Do 
planu inwestycyjnego należy dołączyć w 
formie załącznika zestawienie przeszkód w 
rozwoju transgranicznej sieci przesyłowej, 
które wynikają z różnych procedur 
wydawania zezwoleń lub różnych praktyk 
przy wydawaniu zezwoleń. 

Uzasadnienie

Wymóg aktualizowania planu inwestycyjnego co trzy lata ma umożliwić zapewnienie 
niezbędnych informacji bez tworzenia zbędnej biurokracji.

Uzupełnienie o art. 2c) ust. 1 pkt fa) służy do uwzględnienia problemu trudności przy rozwoju 
transgranicznej sieci przesyłowej na skutek różnych krajowych przepisów w zakresie 
procedury wydawania zezwoleń. W celu opracowania koniecznych rozwiązań lub 
upowszechnienia sprawdzonych sposobów na uzyskanie poprawy niezbędne jest 
monitorowanie bieżącej sytuacji.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 c ustęp 6 (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

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

Uzasadnienie

Dostosowanie przepisu do zmian zaproponowanych w art. 9.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 e ustęp 3 wprowadzenie (rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

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

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

Poprawka ma na celu zapewnić wyraźny rozdział kompetencji.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 e ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

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

Uzasadnienie

Dostosowanie treści rozporządzenia do zmian zaproponowanych w art. 9.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 e ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

4a. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę, gdy zamierza przyjąć 
wytyczne zgodnie z art. 2e) ust. 3.

Uzasadnienie

Podjęcie działań przez Komisję w oparciu o art. 2e) ust. 3 rozporządzenia wskazuje na to, że 
sieć operatorów systemu przesyłowego, która jest finansowana ze środków publicznych, nie 
wypełnia w dostatecznym stopniu zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia. 
Parlament Europejski i Rada powinny być szczegółowo informowane o takim fakcie, aby 
mogły wprowadzić konieczne zmiany.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 g (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

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

Dodanie artykułów 2 a) do 2 h) ma na celu stworzenie nowej struktury, która będzie 
wymagała finansowania. Ponieważ przyłączenie nowej sieci odbywa się na poziomie UE, 
powinna być ona finansowana z budżetu UE. Finansowanie w oparciu o taryfy nie 
pozwalałoby na kontrolę kosztów i ewentualnie na ocenę nowej struktury.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2 h ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

skreślony

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

Uzasadnienie

Współpraca regionalna będzie organizowana w ramach sieci. Sposób współpracy i szczebel 
struktury organizacyjnej, na jakim ma być zapewniona, są ustanawiane w statucie sieci. 
Dodatkowe określanie przez Komisję nie jest konieczne ani celowe.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 6 c (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

Artykuł 6c
Ograniczenie publikowania informacji

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

Uzasadnienie

W indywidualnych przypadkach publikacja może naruszać krajowe przepisy o ochronie 
danych osobowych lub udaremniać cel utworzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. Z 
tego powodu stosowne wydaje się zezwolenie na rozważanie indywidualnych przypadków w 
wyjątkowych sytuacjach. 

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13

Artykuł 8 a akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 9 ustęp 1 litera g (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

g) szczegóły dotyczące zagadnień 
związanych z rynkami detalicznymi zgodnie 

skreślona
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z art. 8a;

Uzasadnienie

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

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 9 ustęp 1 litera h (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

skreślona

Uzasadnienie

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

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 9 ustęp 2 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, oraz 
przyjąć wytyczne w sprawie zagadnień 
wymienionych w ust. 1. Środki te, mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, 
o której mowa w art. 14 ust. 2.

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

Uzasadnienie

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