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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady jest realizacją ustaleń Rady i Parlamentu, 
który w dniu 10 lipca 2007 roku wyraził silne poparcie dla wspólnej polityki energetycznej. 
Wspólna polityka energetyczna wymaga:

 skutecznego rozdziału działalności w zakresie dostaw produkcji od eksploatacji sieci;

 dalszej harmonizacji uprawnień i wzajemnej niezależności krajowych organów 
regulacyjnych;

 ustanowienie niezależnego mechanizmu wspomagającego współpracę pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi;

 stworzenie mechanizmu dla operatorów systemów przesyłowych w celu poprawy 
koordynacji w zakresie funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci, handlu 
transgranicznego oraz eksploatacji sieci;

 zwiększonej przejrzystości operacji na rynku energii elektrycznej.

Rozporządzenie stwarza warunki organizacyjne dla realizacji powyższych celów poprzez 
powołanie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki monitorującej realizację 
zadań wytyczonych dla Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej. Realizacja rozporządzenia stwarza warunki do zwiększenia konkurencyjności, 
lepszej jakości dostaw, oszczędności energii elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego.

Energia elektryczna różni się zasadniczo od innych towarów handlowych, ponieważ produkt 
funkcjonuje w sieciach, a jego magazynowanie jest niemożliwe lub bardzo kosztowne. 
Dlatego też gospodarka energią wymaga powołania niezależnych mechanizmów prowadzenia 
współpracy i podejmowania decyzji w ramach krajowych organów regulacji i koniecznej 
regulacji w ramach rynku europejskiego. Dlatego stworzenie formalnych struktur współpracy 
w tym zakresie, wynikające ze zmiany rozporządzenia WE Nr 1228/2003 w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany sieci energii 
elektrycznej, jest zasadne. Zmiany te nie rozwiązują wszystkich problemów transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej, lecz inicjują działania, które w zakresie organizacyjnym mają 
zwiększyć efektywność i optymalnie dostosować działanie sieci do potrzeb rynku. Wartość 
dodaną dla gospodarki europejskiej mają zabezpieczyć szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe wymienione w zadaniach Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej oraz działalność Agencji monitorującej realizacje tych zadań. Powyższe 
działania powinny sprzyjać powstaniu właściwie funkcjonującego i przejrzystego 
transgranicznego rynku detalicznego i hurtowego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE Nr 
1228/2003) w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 
sieci energii elektrycznej powinno przyczynić się do regulacji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej uwzględniające interesy konsumentów i partnerów poprzez:
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 Zmniejszenie kosztów przesyłowych i większą konkurencyjność, w wyniku której 
trafi do odbiorców energia po niższej cenie oraz stabilizację i bezpieczeństwo dostaw 
energii do odbiorców.

 Powołanie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej poprzez koordynację 
krajowych systemów przesyłowych. Powinno to zapewnić lepsze funkcjonowanie 
europejskiego rynku i krajowych systemów zmniejszając straty przesyłowe energii 
oraz sprzyjając rozwojowi małej energetyki opartej na źródłach energii odnawialnej.

 Rozwój sieci przesyłowych energii elektrycznej, który determinuje również konieczną 
rozbudowę elektrowni jądrowych zabezpieczających dostawy energii po względnie 
stabilnych i niskich cenach, co na pewno będzie miało wpływ na konkurencyjność i 
rozwój gospodarki europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2. 
Gwałtowny wzrost cen ropy i gazu oraz duże uzależnienie dostaw tych surowców od 
sytuacji politycznej może grozić destabilizacją gospodarki europejskiej i już teraz 
powoduje obniżenie realnych dochodów ludności.

W rezultacie zmiana rozporządzenia pośrednio wpływa na lepszą organizację rynku energii 
elektrycznej i dostępu do sieci w odniesieniu do transgaanicznej wymiany energii 
elektrycznej. Dokument stwarza warunki do konkurencyjnego i poprawnego rynku energii 
elektrycznej, a o korzyściach, jakie osiągną konsumenci, będą decydowały opracowane i 
zalecane w dokumencie szczegółowe przepisy techniczne i rynkowe oraz sprawne i rzetelne 
wprowadzenie tych przepisów.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
oraz stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
oraz stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich 
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przedsiębiorstw energetycznych we 
Wspólnocie. Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie perspektyw wewnętrznego rynku 
gazu i energii elektrycznej oraz komunikat 
Komisji „Dochodzenie w ramach art. 17 
rozporządzenia 1/2003 w odniesieniu do 
europejskich sektorów gazu i energii 
elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, 
że obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

przedsiębiorstw energetycznych we 
Wspólnocie. Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie perspektyw wewnętrznego rynku 
gazu i energii elektrycznej oraz komunikat 
Komisji „Dochodzenie w ramach art. 17 
rozporządzenia 1/2003 w odniesieniu do 
europejskich sektorów gazu i energii 
elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, 
że obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący, 
skuteczny i otwarty rynek wewnętrzny.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie skutecznego i otwartego rynku wewnętrznego, a nie tylko rynku 
właściwie funkcjonującego. Ważne jest istnienie rynku, który otwarty jest na nowe podmioty i 
oferuje warunki skutecznej konkurencji dla wszystkich uczestników.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W szczególności niezbędna jest 
wzmocniona współpraca i lepsza 
koordynacja między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych 
i handlowych w celu udostępnienia 
skutecznego transgranicznego dostępu do 
sieci przesyłowych i zarządzania nim jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i odpowiedni rozwój 
techniczny systemu przesyłowego we 
Wspólnocie z odpowiednim 
uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
przy promocji energooszczędności oraz 
badań i innowacji, zwłaszcza w zakresie 
zapewnienia propagowania odnawialnych 

(6) W szczególności niezbędna jest 
wzmocniona współpraca i lepsza 
koordynacja między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych 
i handlowych w celu udostępnienia 
skutecznego i przejrzystego
transgranicznego dostępu do sieci 
przesyłowych i zarządzania nim jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i odpowiedni rozwój 
techniczny systemu przesyłowego we 
Wspólnocie z odpowiednim 
uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
przy promocji energooszczędności oraz 
badań i innowacji, zwłaszcza w zakresie 



PE402.507v01-00 6/14 PA\707314PL.doc

PL

źródeł energii i upowszechniania 
technologii niskowęglowej. Operatorzy 
systemów przesyłowych powinni 
eksploatować swoje sieci zgodnie z tymi 
przepisami technicznymi i handlowymi. 

zapewnienia propagowania odnawialnych 
źródeł energii i upowszechniania 
technologii niskowęglowej. Operatorzy 
systemów przesyłowych powinni 
eksploatować swoje sieci zgodnie z tymi 
przepisami technicznymi i handlowymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzysty dostęp do transgranicznych sieci przesyłowych jest kluczowy dla rozwoju 
skutecznego i otwartego rynku. Brak przejrzystego dostępu może prowadzić do tworzenia 
barier i mieć wpływ na poziom konkurencyjności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia optymalnego 
zarządzania siecią przesyłu energii 
elektrycznej i umożliwienia obrotu i 
dostaw energii elektrycznej klientom 
detalicznym ponad granicami we 
Wspólnocie, należy stworzyć europejską 
sieć operatorów systemów przesyłowych. 
Jej zadania powinny być realizowane 
zgodnie ze wspólnotowymi zasadami 
konkurencji, które w dalszym ciągu mają 
zastosowanie do decyzji europejskiej sieci 
operatorów systemów przesyłowych. Jej 
zadania powinny być właściwie określone, 
zaś jej metoda pracy powinna gwarantować 
skuteczność, reprezentatywność i 
przejrzystość. Biorąc pod uwagę, że 
bardziej efektywny postęp można osiągnąć 
poprzez podejście na szczeblu 
regionalnym, operatorzy systemów 
przesyłowych powinni ustanowić struktury 
regionalne w ramach ogólnej struktury 
współpracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że wyniki na szczeblu 
regionalnym będą zgodne z przepisami i 

(7) W celu zapewnienia optymalnego 
zarządzania siecią przesyłu energii 
elektrycznej i umożliwienia obrotu i 
dostaw energii elektrycznej klientom 
detalicznym ponad granicami we 
Wspólnocie, należy stworzyć europejską 
sieć operatorów systemów przesyłowych. 
Jej zadania powinny być realizowane 
zgodnie ze wspólnotowymi zasadami 
konkurencji, które w dalszym ciągu mają 
zastosowanie do decyzji europejskiej sieci 
operatorów systemów przesyłowych. Jej 
zadania powinny być właściwie określone, 
zaś jej metoda pracy powinna gwarantować 
skuteczność, reprezentatywność i 
przejrzystość. Biorąc pod uwagę, że 
bardziej efektywny postęp można osiągnąć 
poprzez podejście na szczeblu 
regionalnym, operatorzy systemów 
przesyłowych powinni ustanowić struktury 
regionalne w ramach ogólnej struktury 
współpracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że wyniki na szczeblu 
regionalnym będą zgodne z przepisami i 
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planami inwestycyjnymi na szczeblu 
Wspólnoty. Współpraca w ramach takich 
struktur regionalnych opiera się na 
założeniu efektywnego oddzielenia 
funkcjonowania sieci od produkcji i 
dostaw. Przy jego braku współpraca 
regionalna między operatorami systemów 
przesyłowych może powodować ryzyko 
postępowania antykonkurencyjnego.

planami inwestycyjnymi na szczeblu 
Wspólnoty. Państwa członkowskie 
promują współpracę na szczeblu 
regionalnym i monitorują skuteczność 
sieci na tym szczeblu.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie przez państwa członkowskie współpracy na szczeblu regionalnym oraz 
obowiązek monitorowania skuteczności sieci ma bardzo duże znaczenie dla zapewniania 
prawdziwie transgranicznego rynku wewnętrznego i współpracy. Ponadto skuteczne 
wydzielenie własnościowe nie jest niezbędnym warunkiem dla zapewniania współpracy 
regionalnej. Współpraca może istnieć i być skuteczna bez wydzielania własnościowego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W kwestii procesu konsultacji 
konsumenci i organizacje konsumenckie 
są w większym stopniu zainteresowane 
prowadzeniem działań przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej, a w szczególności, 
gdy przygotowuje ona przepisy techniczne 
i rynkowe oraz roczny program prac.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci i organizacje konsumenckie powinny być również zainteresowane procesem 
konsultacji, gdyż są one ważną zainteresowaną stroną reprezentującą gospodarstwa domowe 
i użytkowników.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Aby zapewnić większą przejrzystość 
sytuacji w zakresie całej sieci przesyłu 
energii elektrycznej w Europie, Komisja 
sporządza, publikuje i aktualizuje „mapę 
drogową” dla sieci energii elektrycznej w 
Europie. „Mapa drogowa” obejmuje 
wszystkie sieci przesyłu energii 
elektrycznej oraz ewentualne połączenia 
regionalne.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna sporządzić, opublikować i aktualizować „mapę drogową” dla sieci 
energetycznych w Europie, obejmującą połączenia regionalne, aby zapewnić przejrzystość, 
dokładniejsze informacje na temat tzw. „dziur energetycznych” (brak sieci przesyłowych lub 
połączeń) oraz by móc proponować ewentualne nowe połączenia transgraniczne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Monitorowanie rynku dokonywane w 
ciągu ostatnich lat przez krajowe organy 
regulacyjne oraz przez Komisję wykazało, 
że obecne wymogi przejrzystości oraz 
zasady określające dostęp do infrastruktury 
nie są wystarczające.

(9) Monitorowanie rynku dokonywane w 
ciągu ostatnich lat przez krajowe organy 
regulacyjne oraz przez Komisję wykazało, 
że obecne wymogi przejrzystości oraz 
zasady określające dostęp do infrastruktury 
nie są wystarczające aby zapewnić 
prawdziwy, otwarty i skuteczny rynek 
wewnętrzny.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zaufanie do rynku mogło być 
większe, jego uczestnicy muszą mieć 
pewność, że postępowanie noszące 
znamiona nadużycia może podlegać 
sankcjom. Właściwe organy powinny mieć 
możliwość skutecznego rozpatrywania 
zarzutów w sprawie nadużyć rynkowych. 
Dlatego niezbędny jest dostęp właściwych 
organów do danych zawierających 
informacje dotyczące decyzji operacyjnych 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną. Na 
rynku energii elektrycznej wiele 
odnośnych decyzji jest podejmowanych 
przez wytwórców, którzy powinni 
przechowywać te informacje do dyspozycji 
właściwych organów przez ustalony okres 
czasu. Niewielcy wytwórcy, nie mający 
rzeczywistej możliwości zakłócania rynku, 
powinni zostać zwolnieni z tego 
obowiązku.

(11) Aby zaufanie do rynku mogło być 
większe, jego uczestnicy muszą mieć 
pewność, że postępowanie noszące 
znamiona nadużycia może podlegać 
skutecznym sankcjom. Właściwe organy 
powinny mieć możliwość skutecznego 
rozpatrywania zarzutów w sprawie 
nadużyć rynkowych. Dlatego właściwe 
organy muszą mieć dostęp do danych 
zawierających informacje dotyczące 
decyzji operacyjnych podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa dostarczające 
energię elektryczną. Na rynku energii 
elektrycznej wiele odnośnych decyzji jest 
podejmowanych przez wytwórców, którzy 
powinni przechowywać te informacje w 
sposób łatwo dostępny do dyspozycji 
właściwych organów przez ustalony okres 
czasu. Ponadto właściwe organy 
regularnie monitorują zgodność systemów 
przesyłowych z zasadami. Niewielcy 
wytwórcy, nie mający rzeczywistej 
możliwości zakłócania rynku, powinni 
zostać zwolnieni z tego obowiązku.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze powinny mieć łatwy dostęp do ważnych informacji przekazywanych przez 
przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną oraz monitorować zgodność systemów 
przesyłowych  z zasadami, tak aby zapewniać niedyskryminujący, przejrzysty i skuteczny 
rynek.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne. Tym 
samym zasady i obowiązki panujące w 
łańcuchu dostaw muszą być znane 
wszystkim uczestnikom rynku, a także 
wymagają harmonizacji w celu 
zwiększenia integracji rynkowej we 
Wspólnocie.

(12) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne. Tym 
samym zasady i obowiązki panujące w 
łańcuchu dostaw muszą być znane 
wszystkim uczestnikom rynku, a także 
wymagają harmonizacji w celu 
zwiększenia integracji rynkowej we 
Wspólnocie. Właściwe organy regularnie 
monitorują zgodność podmiotów 
rynkowych z zasadami.

Or. en

Uzasadnienie

Dopisek ten konieczny jest dla uściślenia rodzaju odpowiedzialności spoczywającej na 
właściwym organie oraz dla zapewnienia egzekwowanie zasad.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (3)
Rozporządzenie WE 1228/2003
Artykuł 2c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasady podłączenia i dostępu do sieci; b) zasady podłączenia i dostępu do sieci 
z uwzględnieniem ochrony interesów 
odbiorców indywidualnych 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. pl

Uzasadnienie

Na rynku dostaw energii odbiorcy detaliczni i Małe i Średnie Przedsiębiorstwa często są 
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dyskryminowani.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (3)
Rozporządzenie WE 1228/2003
Artykuł 2c – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady handlu; g) zasady handlu ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony interesów 
odbiorców indywidualnych oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. pl

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (3)
Rozporządzenie WE 1228/2003
Artykuł 2c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 20-letni
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.
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Or. pl

Uzasadnienie

Budowa dużych inwestycji energetycznych i związanych z nią sieci od koncepcji do 
ukończenia w wielu przypadkach przekracza okres 10 lat.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (3)
Rozporządzenie WE 1228/2003
Artykuł 2f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3.
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych 
i rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i ust. 3. 
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, konsumentów, organizacje 
konsumenckie, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.

Or. en

Uzasadnienie
Ważne jest zapewnieni skutecznego i zróżnicowanego procesu konsultacji. W związku z tym 
konsultacje powinny być prowadzone także z konsumentami i organizacjami konsumenckimi, 
gdyż są one ważną zainteresowaną stroną i reprezentują gospodarstwa domowe 
i użytkowników energii elektrycznej.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (3)
Rozporządzenie WE 1228/2003
Artykuł 2h – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych.

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i 
rezerwowania zdolności przesyłowych. 
Państwa członkowskie promują i 
monitorują sieć.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie sieci przez państwa członkowskie oraz obowiązek monitorowania jej 
skuteczności ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia prawdziwie transgranicznego rynku 
wewnętrznego i współpracy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (7)
Rozporządzenie WE 1228/2003
Artykuł 7a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 1. W celu sprzyjania powstaniu 
właściwie funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych w 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają, że funkcje i 
zakres odpowiedzialności operatorów 
systemów przesyłowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
odbiorców oraz, w razie konieczności, 

1. 1. W celu sprzyjania powstaniu 
właściwie funkcjonujących, skutecznych i 
przejrzystych transgranicznych rynków 
detalicznych w skali regionalnej i 
wspólnotowej, państwa członkowskie 
zapewniają, że funkcje i zakres 
odpowiedzialności operatorów systemów 
przesyłowych, operatorów systemów 
dystrybucyjnych, dostawców i odbiorców 
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innych uczestników rynku, są określone w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów przy pomocy 
liczników.

oraz, w razie konieczności, innych 
uczestników rynku, są określone w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów przy pomocy 
liczników.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu skutecznej pracy transgranicznych rynków detalicznych.
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