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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Projekt Komisji utworzenia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki pojawia 
się w odpowiednim momencie. Jest on skutkiem logicznych zmian zachodzących od kilku lat 
w energetyce europejskiej.

Początkowo usługi publiczne w zakresie energetyki i gazu w 27 państwach były najczęściej 
dostarczane przez przedsiębiorstwa, głównie publiczne, posiadające prawie monopol krajowy 
lub regionalny. Lecz dawno temu firmy te zaczęły odsprzedawać sobie nawzajem energię.
Konieczne więc stało się określenie reguł zdrowej konkurencji między tymi 
przedsiębiorstwami, a przedsiębiorstwami nowymi, które mogłyby pojawić się na rynku.
Powoli utarła się zasada polegająca na oddzieleniu z jednej strony dwóch sieci przesyłowych 
energii (elektryczności i gazu), a z drugiej strony na mnogości przedsiębiorstw produkujących 
i dostarczających energię. Oddzielenie to powinno zapewnić neutralność systemu
przesyłowego w stosunku do licznych producentów. Sposoby tego oddzielenia (na zasadzie 
odrębności majątkowej lub nie) nie dotyczą niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sprecyzowała również, że oddzielenie to powinno być przeprowadzone niezależnie od 
systemu własności, publicznej lub prywatnej, zarówno przewoźnika jak i producenta-
dystrybutora.

Wynikiem tej zmiany jest przekształcenie systemu krajowych europejskich sieci 
przesyłowych w naturalny monopol, dokładnie jak system dróg, portów i lotnisk między 
którymi poruszają się ciężarówki, statki i samoloty należące do tysięcy konkurujących ze sobą 
przedsiębiorstw. Komisja posuwa się nawet do sprecyzowania, że część zdolności do 
magazynowania gazu powinna zostać wcielona do tego europejskiego dobra publicznego, 
jakim jest system przesyłowy.

W związku z tym pojawiają się trzy problemy:

- zagwarantowanie wolnego dostępu wszystkich producentów, dużych i małych (począwszy 
od właściciela wiatraka, a skończywszy na właścicielu elektrowni jądrowych) do systemu 
przesyłowego przy pełnej przejrzystości i bez dyskryminacji ze względu na rozmiar lub 
obywatelstwo;

- regulacja rynku energetycznego w zależności od polityki energetycznej Unii Europejskiej 
(która obejmuje politykę włączenia społecznego, politykę regionalną oraz ochrony 
środowiska naturalnego, w szczególności klimatu).

- realizacja wzajemnego połączenia fizycznego i harmonizacja norm technicznych między 
sieciami na szczeblu europejskim oraz ich otwarcie na kraje trzecie, mianowicie dostarczające 
gaz (Rosja) lub przesyłające energię elektryczną (Szwajcaria).

To niezbędne połączenie i harmonizacja uzasadnia utworzenie jednostki koordynującej 
krajowe organy regulacyjne (Agencja).

System krajowych sieci przesyłowych połączonych w ten sposób między sobą oraz system 
regulujących je organów koordynowanych przez Agencję stanowiłby prawdziwą usługę 
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publiczną w zakresie energetyki, powstałą dzięki współpracy na szczeblu europejskim.

Sprawozdawca odnosi się przychylnie do propozycji Komisji. Dwa punkty wymagają jednak
wyjaśnienia.

Po pierwsze, uprawnienia Agencji.

Komisja słusznie odrzuca możliwość zmiany traktatów jednie w celu nadania tej Agencji 
wiążących uprawnień. Przyznaje ponadto, że nie ma ani środków technicznych ani personelu, 
aby uporać się z takim zadaniem. Proponuje więc agencję, która będzie pełniła funkcję 
głównie doradczą i będzie kierowała do Komisji sprawy w celu podjęcia decyzji i ewentualnie 
nałożenia kar.

Sprawozdawca uważa, że istnieje wystarczająca podstawa prawna, aby rozszerzyć 
uprawnienia Agencji w zakresie rynku wewnętrznego i zwalczania nadużyć pozycji 
dominującej, pozostawiając jednocześnie Komisji prawo do nakładania grzywien.. Natomiast 
nadzór zgodności polityki krajowych organów regulacyjnych z polityką energetyczną Unii w 
obecnym stanie rzeczy może być jedynie przedmiotem opinii niewiążących.

Po drugie, odpowiedzialność Agencji.

Wiarygodność Agencji w stosunku do rynku wymaga jej zupełnej niezależności wobec 
podmiotów, których działania powinna ona regulować, czy chodzi o operatorów systemów 
przesyłowych energii czy też o producentów-dystrybutorów energii. Agencja, uprawniona do 
podejmowania decyzji odnośnie do podmiotów prywatnych lub publicznych, powinna 
posiadać legitymizację opartą na odpowiedzialności demokratycznej.

Sprawozdawca, proponując zwiększenie zdolności bezpośredniego działania Agencji (bez 
odwoływania się do mediacji Komisji), usiłował więc zrównoważyć zwiększenie uprawnień 
poprzez zwiększenie odpowiedzialności demokratycznej wobec Parlamentu i Rady. Agencja 
nie tylko może działać zgodnie z traktatami i prawem wtórnym, lecz powinna zdawać 
sprawozdania w sprawie podejmowanych decyzji i wydawanych opinii europejskim organom 
prawodawczym, od których otrzymała ona swoje uprawnienia.

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
Punkt 6 preambuły
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(6) Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym przez 
krajowe organy regulacyjne zgodnie z 
dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. W 
tym celu konieczne jest zagwarantowanie 
Agencji niezależności, możliwości 
technicznych, kompetencji regulacyjnych 
oraz przejrzystości i skuteczności.

Agencja powinna zapewniać właściwą 
koordynację funkcji regulacyjnych 
wykonywanych na szczeblu krajowym przez 
krajowe organy regulacyjne zgodnie z 
dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 
2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich 
uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. W 
tym celu konieczne jest zagwarantowanie 
Agencji niezależności wobec operatorów 
przesyłu, dystrybucji lub produkcji energii 
(publicznych lub prywatnych), zgodności 
ich działania ze wspólnotowymi przepisami 
prawa, możliwości technicznych, 
kompetencji regulacyjnych oraz 
przejrzystości i skuteczności.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uściślenie niezależności Agencji: niezależności wobec operatorów, 
wobec których powinna ona spełniać rolę arbitra, demokratycznej odpowiedzialności wobec 
prawa unijnego i organów legislacyjnych Unii.

Poprawka 2
Punkt 9 preambuły

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny obraz 
krajowych organów regulacyjnych, powinna 
pełnić rolę doradczą wobec Komisji w 
kwestiach dotyczących regulacji rynku. 
Agencja powinna mieć również obowiązek 
powiadamiać Komisję, gdy stwierdzi, że 
współpraca pomiędzy operatorami 
systemów przesyłowych nie przynosi 
wymaganych wyników, lub że krajowy 
organ regulacyjny, który wydał decyzję 
naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii Agencji. 

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny obraz 
krajowych organów regulacyjnych, powinna 
pełnić rolę doradczą wobec Parlamentu, 
Rady i Komisji w kwestiach dotyczących 
regulacji rynku. Agencja powinna mieć 
również obowiązek powiadamiać Komisję, 
gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników, lub że 
krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 
zastosowania się do opinii Agencji.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest rozszerzenie doradczej roli Agencji wobec organów legislacyjnych 
Unii. Natomiast ma ona obowiązek powiadamiania jedynie wobec organu wykonawczego 
(Komisji).

Poprawka 3
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Punkt 10 preambuły

(10) Agencja powinna być również w stanie 
wydawać niewiążące wytyczne, aby pomóc 
organom regulacyjnym i uczestnikom rynku 
w dzieleniu się dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w stanie 
wydawać niewiążące wytyczne, aby pomóc 
organom regulacyjnym i uczestnikom rynku 
we wdrażaniu polityki energetycznej 
określonej przez prawodawstwo 
wspólnotowe.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przypomnienie, że to organy legislacyjne Unii wyznaczają cele 
polityki energetycznej, do zrealizowania których potrzebne są dobre praktyki.  

Poprawka 4
Punkt 13 preambuły

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych stanowi nie tylko 
kluczową zasadę dobrego ładu 
administracyjnego, ale jest również 
podstawowym warunkiem gwarantującym 
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, rada organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 
rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmować takich instrukcji. 

Agencja powinna mieć uprawnienia 
konieczne do wykonywania funkcji 
regulacyjnych w sposób skuteczny i przede 
wszystkim niezależny. Niezależność 
organów regulacyjnych wobec operatorów 
przesyłu, dystrybucji i produkcji energii 
stanowi nie tylko kluczową zasadę dobrego 
ładu administracyjnego, ale jest również 
podstawowym warunkiem gwarantującym
zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na 
szczeblu krajowym, rada organów 
regulacyjnych powinna zatem działać 
niezależnie od ewentualnych interesów 
rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od 
żadnego rządu lub innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, przestrzegając 
jednocześnie wspólnotowych przepisów 
prawa dotyczących polityki energetycznej, 
ochrony środowiska, rynku wewnętrznego i 
konkurencji oraz informując organy Unii o 
swoich decyzjach i propozycjach.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uściślenie niezależności Agencji: niezależności wobec operatorów, 
wobec których powinna ona spełniać rolę arbitra, demokratycznej odpowiedzialności wobec 
prawa unijnego i organów legislacyjnych Unii.

Poprawka ta uściśla demokratyczną odpowiedzialność Agencji.
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Poprawka 5
Punkt 14 preambuły

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić część 
Agencji, ale być niezależna od jej organów 
administracyjnych i regulacyjnych.

(14) W przypadkach, gdy Agencji 
przysługują uprawnienia decyzyjne, ze 
względu na ekonomiczność postępowania 
zainteresowane strony powinny otrzymać 
prawo odwołania się najpierw do komisji 
odwoławczej, która powinna stanowić część 
Agencji, ale być niezależna od jej organów 
administracyjnych i regulacyjnych, bez 
uszczerbku dla prawa wniesienia skargi do 
Trybunału Sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla prawo stron do odwoływania się od decyzji Agencji.

Poprawka 6
Punkt 17 preambuły

(17) Agencja powinna stosować ogólne 
zasady dotyczące publicznego dostępu do 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu 
organów Wspólnoty. Rada administracyjna 
powinna ustalić praktyczne środki ochrony 
w stosunku do informacji istotnych z 
handlowego punktu widzenia i danych 
osobowych. 

(17) Agencja powinna stosować ogólne 
zasady dotyczące publicznego dostępu do 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu 
organów Wspólnoty, w szczególności 
Konwencję z Aarhus. Rada administracyjna 
powinna ustalić praktyczne środki ochrony 
w stosunku do informacji istotnych z 
handlowego punktu widzenia i danych 
osobowych. 

Uzasadnienie

Potwierdzenie wiążącego charakteru Konwencji z Aarhus (mianowicie w odniesieniu do 
przejrzystości badań dotyczących wpływu na środowisko) w stosunku do wszystkich instytucji 
unijnych, a więc Agencji.

Poprawka 7
Artykuł 4 litera (c)

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do Parlamentu, Rady, Komisji, operatorów 
przesyłu, dystrybucji i produkcji energii 
oraz do konsumentów;
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Uzasadnienie

Rozszerzenie misji doradczej Agencji z instytucji na społeczeństwo obywatelskie.

Poprawka 8
Artykuł 4 punkt d)

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8.

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 6, 7 i 8.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z rozszerzeniem uprawnień decyzyjnych przewidzianych w art. 6.

Poprawka 9
Artykuł 5

Na wniosek Komisji lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Komisji opinię w sprawie wszelkich 
zagadnień związanych z celem, dla którego 
Agencja została ustanowiona. 

Na wniosek Parlamentu, Rady lub Komisji,
lub z własnej inicjatywy Agencja może 
przedkładać tym instytucjom opinię w 
sprawie wszelkich zagadnień związanych z 
celem, w jakim Agencja została 
ustanowiona.

Uzasadnienie

Rozszerzenie misji doradczej Agencji na europejskie organy prawodawcze.

Poprawka 10
Artykuł 6 ustęp 4

4. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że 
projekt rocznego programu prac lub projekt 
10-letniego planu inwestycyjnego 
przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005 nie gwarantuje braku 
dyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku.

4. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że 
projekt rocznego programu prac lub projekt 
10-letniego planu inwestycyjnego 
przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005 nie gwarantuje braku 
dyskryminacji, skutecznej konkurencji i 
sprawnego funkcjonowania rynku lub 
zgodności z polityką energetyczną 
określoną przez przepisy prawa 
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wspólnotowego.

Uzasadnienie

Przypomnienie legislacyjnych ram działania Agencji.

Poprawka 11
Artykuł 6 ustęp 5

5. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz 
art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy 
techniczne lub rynkowe nie gwarantują 
braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i sprawnego funkcjonowania rynku, lub że 
przepisy techniczne lub rynkowe nie zostały 
przyjęte w rozsądnym terminie lub że 
operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli danego przepisu technicznego lub 
rynkowego. 

5. Poprzez przekazanie uprawnień Komisji i 
zgodnie z definicjami określonymi w art. 2e 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, Agencja może podejmować 
decyzje zawieszające i proponować Komisji 
nakładanie grzywien, gdy jest zdania, że 
przepisy techniczne lub rynkowe nie 
gwarantują braku dyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku, lub że przepisy techniczne lub 
rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym 
terminie lub że operatorzy systemów 
przesyłowych nie wdrożyli danego przepisu 
technicznego lub rynkowego.

Uzasadnienie

Poprawka ta ustala podstawę prawną i uprawnienia zawieszające Agencji w zakresie prawa 
konkurencji i rynku wewnętrznego. Natomiast uprawnienia do nakładania kar są zastrzeżone 
dla Komisji z uwagi na brak jasnej podstawy prawnej.

Poprawka 12
Artykuł 7 ustęp 2

2. Agencja może, zgodnie ze swoim 
programem prac lub na wniosek Komisji, 
przyjmować niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi 
praktykami.

2. Agencja może, zgodnie ze swoim 
programem prac lub na wniosek Komisji, 
przyjmować niewiążące wytyczne, aby 
pomóc organom regulacyjnym i 
uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi 
praktykami. Wytyczne te mogą być wiążące, 
jeżeli dotyczą nadużycia pozycji 
dominującej, dostępu producentów i 
dystrybutorów do sieci i niedyskryminacji;
nie są one wiążące, jeżeli dotyczą 
równowagi rynków energetycznych poprzez 
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zwiększenie lub zmiany technik produkcji, 
oszczędności energii i zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz poprawy 
efektywności energetycznej Unii zgodnie z 
polityką energetyczną określoną przez  
przepisy prawa wspólnotowego.

Uzasadnienie

Rozróżnienie wiążącego charakteru decyzji Agencji w dziedzinach, w których prawo 
wspólnotowe pierwotne, wtórne i jego wykładnia są już zupełnie jasne, od niewiążącego 
charakteru opinii mających zastosowanie do polityki Unii w dziedzinach, w których najlepsze 
strategie polityczne są jeszcze kontrowersyjne.

Poprawka 13
Artykuł 7 ustęp 4

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub 
Komisji Agencja przedkłada opinię w 
sprawie zgodności decyzji podjętej przez 
urząd regulacyjny z wytycznymi, o których 
jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005. 

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub 
Komisji Agencja przedkłada opinię w 
sprawie zgodności decyzji podjętej przez 
urząd regulacyjny z wytycznymi, o których 
jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, 
dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu 
(WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu 
(WE) nr 1775/2005 oraz całokształcie 
przepisów prawa wspólnotowego 
określających politykę energetyczną Unii.

Uzasadnienie

Rozszerzenie demokratycznej odpowiedzialności Agencji na uwzględnienie ewentualnego 
zwiększenia zakresu prawa Unii w dziedzinie energetyki.

Poprawka 14
Artykuł 9 ustęp 1

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Komisja i Rada 
powołują po sześciu członków. Kadencja 
członka rady Administracyjnej wynosi pięć 
lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków, z których sześciu 
pochodzi z kandydatów zaproponowanych 
przez Komisję i sześciu z kandydatów 
zaproponowanych przez Radę. Kadencja 
członka rady Administracyjnej wynosi pięć 
lat i jest odnawialna jeden raz.
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Uzasadnienie

Rozszerzenie możliwości składania kandydatur do rady administracyjnej.

Poprawka 15
Artykuł 10 ustęp 10

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji, o 
którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz przesyła 
je, najpóźniej do dnia 15 czerwca, do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to powinno 
zawierać odrębny rozdział, zatwierdzony 
przez radę organów regulacyjnych, 
dotyczący działalności regulacyjnej Agencji 
w danym roku.

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji, o 
którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz przesyła 
je, najpóźniej do dnia 15 kwietnia, do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdanie to powinno 
zawierać odrębny rozdział, zatwierdzony 
przez radę organów regulacyjnych, 
dotyczący działalności regulacyjnej Agencji 
w danym roku. Tych pięć instytucji udziela, 
lub nie udziela, absolutorium z wdrożenia 
przez Agencję unijnej polityki w dziedzinie 
energetyki, rynku wewnętrznego i 
konkurencji. Parlament formułuje 
zalecenia odnośnie do programu prac, o 
którym mowa w art. 10 ust. 4.

Uzasadnienie

Uściślenie odpowiedzi instytucji Unii na roczne sprawozdanie Agencji i przyspieszanie daty 
jego przedłożenia, tak aby odpowiedzi mogły stanowić dla Agencji wytyczne dla programu na 
następny rok.

Poprawka 16
Artykuł 13 ustęp 2

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
regulacyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję i dwóch 
kandydatów zaproponowanych przez Radę 
po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
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komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. 

złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. Parlament 
może sprzeciwić się tej nominacji, jeżeli 
udzielone odpowiedzi nie wydają się zgodne 
z wytycznymi Unii.

Uzasadnienie

Uściślenie demokratycznej odpowiedzialności dyrektora.

Poprawka 17
Artykuł 16 ustęp 1

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
odwołać się od decyzji, o której mowa w 
art. 7 i 8 i której jest adresatem, oraz od 
decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i 
indywidualnie, mimo że została przyjęta w 
formie decyzji skierowanej do innej osoby. 

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
odwołać się od decyzji, o której mowa w 
art.  6, 7 i 8 i której jest adresatem, oraz od 
decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i 
indywidualnie, mimo że została przyjęta w 
formie decyzji skierowanej do innej osoby.

Uzasadnienie

Uwzględnienie rozszerzenia uprawnień decyzyjnych agencji zaproponowanego w art. 6.

Poprawka 18
Artykuł 27 ustęp 2

2. Rada Administracyjna przyjmuje 
praktyczne środki dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Rada Administracyjna przyjmuje 
praktyczne środki dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i 
Konwencji z Aarhus w ciągu sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Potwierdzenie wiążącego charakteru Konwencji z Aarhus (mianowicie w odniesieniu do 
przejrzystości badań dotyczących wpływu na środowisko) w stosunku do wszystkich instytucji 
unijnych, a więc Agencji.

Poprawka 19
Artykuł 30 ustęp 1
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1. Działalność Agencji jest oceniana przez 
Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, 
w świetle celów, mandatu i zadań Agencji 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
oraz w jej rocznych programach prac. 

1. Działalność Agencji jest oceniana przez 
Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, 
w świetle celów, mandatu i zadań Agencji 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
oraz w jej rocznych programach prac. Ocena 
ta opiera się na szerokiej, przeprowadzonej 
za pomocą strony internetowej Komisji, 
konsultacji ze stronami zainteresowanymi 
polityką energetyczną, konkurencji i 
rynkiem wewnętrznym, a w szczególności z 
operatorami przesyłu, dystrybucji i 
produkcji energii, stowarzyszeniami 
zawodowymi i konsumenckimi oraz 
organizacjami zajmującymi się ochroną 
środowiska naturalnego. Sprawozdanie to 
jest przedkładane Parlamentowi i Radzie w 
terminie określonym w art. 10 ust. 10.

Uzasadnienie

Uściślenie metody oceny i jej przydatności dla opracowania programów Agencji.
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