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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Omawiany wniosek zmienia dyrektywę 2003/54/WE i dotyczy wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej. Jest on jednym z pięciu wniosków trzeciego pakietu 
legislacyjnego dotyczącego unijnego rynku energii elektrycznej i gazu, przedstawionego 
przez Komisję we wrześniu 2007 r. Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem 
przyjmuje pięć wniosków pakietu i udziela mu zdecydowanego poparcia, ponieważ jest on 
niezwykle ważny z punktu widzenia prawdziwego, europejskiego, wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i energii w ogóle. Pakiet służy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz 
utrzymaniu niskich oraz przejrzystych cen dla wszystkich europejskich konsumentów, innymi 
słowy, służy wspieraniu i dalszemu prowadzeniu trwającego procesu liberalizacji w Europie, 
również popieranego przez sprawozdawcę. Mimo że sprawozdawca komisji opiniodawczej 
z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej, jest zdania, że istnieje wiele możliwości usprawnień. Rozważenia wymaga 
przede wszystkim kwestia rozdziału własnościowego.

We wniosku zaproponowano działania gwarantujące faktyczny rozdział sieci (systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów przesyłowych) od dostawy i produkcji w celu 
zagwarantowania dalszej liberalizacji wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu 
ziemnego, a przez to zapewnienia korzyści dla konsumentów. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej przyjmuje rozdział własnościowy jako środek ostatniej szansy w celu 
doprowadzenia do pełnej liberalizacji. Zważywszy jednak, iż obecne dane dotyczące 
stosowania rozdziału własnościowego jako sposobu dążenia do pełnej liberalizacji 
wewnętrznego rynku energii wydają się niewystarczające, należy uważnie rozważyć i ocenić 
inne dostępne alternatywy, które mogą umożliwić osiągnięcie tych samych celów. W tym 
kontekście w niniejszej opinii zaproponowano części wniosków państw członkowskich 
dotyczących skutecznego i wydajnego rozdziału. Sprawozdawca komisji opiniodawczej 
proponuje, aby w pierwszej fazie państwa członkowskie mogły wybrać rozdział
własnościowy lub skuteczny i wydajny rozdział. Gdyby jednak państwo członkowskie 
wybrało skuteczny i wydajny rozdział i po trzech latach od daty transpozycji okazało się, że 
jest ono niewystarczające do osiągnięcia pełnej liberalizacji, rozdział własnościowy stanie się 
obowiązkowe w przypadku danego państwa członkowskiego. Wspólnota jest informowana 
o nieskuteczności wspomnianego rozdziału przez Komisję, zaś decyzja o narzuceniu 
rozdziału własnościowego zostanie podjęta w ramach procedury legislacyjnej przy pełnym 
udziale Parlamentu. Opcja niezależnych operatorów systemu (NOS) w formie 
zaproponowanej przez Komisję nie jest wykonalna, ponieważ wymaga nadmiernych kosztów 
regulacji.

Klauzula wzajemności w art. 8a wniosku gwarantuje, że przedsiębiorstwa spoza UE nie będą 
mogły nabyć znacznych udziałów w unijnych sieciach przesyłowych ani w ich operatorach, 
co pomoże uniknąć nadmiernego uzależnienia wspomnianych przedsiębiorstw. Odstępstwa 
możliwe są wyłącznie wtedy, gdy Wspólnota postanowi zawrzeć umowę ze stroną z kraju 
trzeciego. Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że ze względu na spójną 
europejską politykę energetyczną decyzje w sprawach uzgodnień z krajami trzecimi powinny 
być podejmowane na szczeblu wspólnotowym. Zgadza się zatem z wnioskiem Komisji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ma wątpliwości, czy Komisja, która odwołuje się do 
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zasady braku dyskryminacji sektora publicznego i prywatnego (punkt preambuły 12), 
potraktowała ze szczególną uwagą nałożenie na przedsiębiorstwa państwowe tych samych
obowiązków w zakresie rozdziału, co na przedsiębiorstwa prywatne, zważywszy, że władze 
państwowe nie mogą zostać zmuszone do prywatyzowania należących do nich spółek. Rodzi 
to pytania dotyczące ewentualnej gorszej sytuacji konkurentów z sektora prywatnego.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest przekonany, że ochrona konsumentów wymaga 
wzmocnionych działań, a zatem proponuje poprawki służące usprawnieniu ochrony 
konsumentów. W odniesieniu do obowiązków i uprawnień krajowych organów regulacyjnych 
wniosek zawiera kolejne działania w kwestii ochrony konsumentów. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej stara się wzmocnić i doprecyzować rolę władz w celu zapewnienia poprawy 
ochrony konsumentów.

Wniosek dotyczy przede wszystkim liberalizacji hurtowego rynku energii elektrycznej. 
Sprawozdawca stara się też jednak podkreślić znaczenie zapewnienia adekwatności 
wytwarzania energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Ponadto, jak przyznała Komisja, 
w pełni operacyjny europejski rynek detaliczny nie został jak dotąd ukończony. Potrzebne są 
zatem szczegółowe propozycje służące budowie prawdziwego rynku wewnętrznego.

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 dyrektywy – akt zmieniający
Punkt preambuły 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wymogi usługi publicznej oraz 
związane z nimi wspólne minimalne 
standardy muszą być w dalszym ciągu 
umacniane w celu zapewnienia, że 
wszyscy odbiorcy mogą odnieść korzyści 
wynikające z konkurencji. Kluczowym 
aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp 
do danych na temat zużycia, dlatego też 
odbiorcy muszą być w posiadaniu 
dotyczących ich danych, tak by mogli 

(21) Wymogi powszechnej usługi 
publicznej oraz związane z nimi wspólne 
minimalne standardy muszą być w dalszym 
ciągu umacniane w celu zapewnienia, że 
wszyscy odbiorcy mogą odnieść korzyści 
wynikające z konkurencji i uczciwych cen.
Kluczowym aspektem dostaw dla 
odbiorców jest dostęp do obiektywnych 
i przejrzystych danych na temat zużycia, 
dlatego też odbiorcy muszą być w 
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zwracać się do konkurentów o składanie 
ofert w oparciu o te dane. Odbiorcy 
powinni również posiadać prawo do 
odpowiedniej informacji o własnym 
zużyciu energii. Regularnie przekazywane 
informacje na temat kosztów energii będą 
zachęcać do oszczędności energii, gdyż 
dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie 
informacje zwrotne dotyczące skutków 
inwestycji w energooszczędne rozwiązania 
oraz skutków zmiany ich postępowania.

posiadaniu dotyczących ich danych na 
temat zużycia, cen i kosztów usług, tak by 
mogli zwracać się do konkurentów o 
składanie ofert w oparciu o te dane.
Odbiorcy powinni również posiadać prawo 
do odpowiedniej informacji o własnym 
zużyciu energii. Informacje przekazywane 
konsumentom co najmniej raz na kwartał 
na temat kosztów energii będą zachęcać do 
oszczędności energii, gdyż dzięki nim 
odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje 
zwrotne dotyczące skutków inwestycji w 
energooszczędne rozwiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia swobodnej i przejrzystej konkurencji dostęp do danych umożliwiłby 
konsumentom dokonanie świadomego wyboru dostawcy energii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (1) a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – litery a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by dostawcy energii elektrycznej 
udostępniali odbiorcom końcowym na 
rachunkach lub wraz z rachunkami, a 
także w materiałach promocyjnych:
a) udział każdego źródła energii w 
całkowitej mieszance paliw zużywanych 
przez dostawcę w poprzednim roku, w 
ujednoliconej i zrozumiałej formie we 
wszystkich państwach członkowskich, aby 
umożliwić łatwe porównanie;
b) co najmniej odniesienie do 
istniejących źródeł informacji, takich 
jak strony internetowe dostawców, na 
których są publicznie dostępne 
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informacje dotyczące wpływu na 
środowisko, co najmniej w formie 
określenia emisji CO2 i powstawania 
odpadów radioaktywnych, wynikających 
z produkcji energii elektrycznej z 
wykorzystaniem całkowitej mieszanki 
paliw zużywanych przez dostawcę w 
poprzednim roku.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli konsumenci mają korzystać ze swobody wyboru dostawcy, powinni mieć dostęp do 
danych ważnych dla osiągania celów społecznych i środowiskowych. Decyzje konsumentów 
będą mieć korzystny wpływ na rynek.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (1) b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne podejmują 
niezbędne kroki dla zapewnienia 
rzetelności informacji dostarczanych 
przez dostawców ich odbiorcom na mocy 
niniejszego artykułu. Zasady 
prezentowania informacji zostaną 
ujednolicone we wszystkich państwach 
członkowskich i na odpowiednich 
rynkach.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli konsumenci mają mieć rzeczywisty wybór, sposób przedstawiania danych powinien 
zostać ujednolicony wśród wszystkich dostawców energii. Spójność pozwoli zapewnić 
przejrzystość i zwiększyć możliwości odbiorców w zakresie zmiany dostawcy.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (2)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

10. Komisja przyjmuje wytyczne dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu w ciągu 
jednego roku od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się w drodze 
konsultacji z Parlamentem zgodnie z art. 
253 traktatu WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy, że tak ważna kwestia, jaką jest ochrona konsumenta, nie powinna być 
rozstrzygana w ramach procedury komitologii. Parlament jest uprawniony do pełnego 
uczestnictwa w omawianym procesie.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu zagwarantowania niezależności 
operatorów systemów przesyłowych 
państwa członkowskie dopilnowują, by od 
dnia [data transpozycji plus jeden rok] 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
miały obowiązek przestrzegać: 
- albo przepisów art. 8, art. 8a i art. 8b, 
albo
- przepisów art. 8a, art. 8b i art. 8c.
W przypadku gdy transpozycja przepisów 
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art. 8a, art. 8b i art. 8c okaże się 
niewystarczająca do uzyskania pełnej 
liberalizacji w danym państwie 
członkowskim po [data transpozycji plus 
trzy lata] Wspólnota zdecyduje, czy art. 8 
będzie stosowany.
W przypadku przestrzegania przepisów 
art. 8, art. 8a i art. 8b państwa 
członkowskie dopilnowują, by od dnia 
[data transpozycji plus jeden rok]:

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa zmiana umożliwia państwom członkowskim dokonanie wyboru między rozdziałem
własnościowym a rozdziałem skutecznym i wydajnym oraz umożliwia Wspólnocie podjęcie 
działań, jeżeli skuteczny i wydajny rozdział okaże się niewystarczający.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (5) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8c
Skuteczny i wydajny rozdział systemów 



PA\707346PL.doc PE402.514v01-009/24 PA\707346PL.doc

PL

przesyłowych

1. OSP posiadają wszelkie zasoby ludzkie, 
rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, które są 
konieczne dla prowadzenia działalności 
przesyłu energii, w tym między innymi:
i) OSP posiada zasoby konieczne do 
normalnego prowadzenia działalności 
przesyłu energii;
ii) OSP zatrudnia pracowników 
niezbędnych do normalnego prowadzenia 
działalności przesyłu energii;
iii) wynajem pracowników jakiegokolwiek 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo zajmującego się produkcją lub 
dostawą oraz świadczenie usług na jego 
rzecz lub korzystanie z jego usług jest 
możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy nie 
powoduje to dyskryminacji oraz podlega 
zatwierdzeniu krajowych organów 
regulacyjnych, tak aby wykluczyć 
możliwość wystąpienia zakłóceń 
konkurencji i konfliktu interesów;
iv) OSP udostępnia z odpowiednim 
wyprzedzeniem środki finansowe na 
realizację przyszłych projektów 
inwestycyjnych.
2. Działalność konieczna dla normalnego 
prowadzenia działalności przesyłu energii, 
o której mowa w ust. 1, obejmuje co 
najmniej: 
- przedstawicielstwo OSP, kontakty 
z osobami trzecimi i organami 
regulacyjnymi;
- zapewnianie dostępu dla osób trzecich 
i zarządzanie nim;
- pobieranie opłat za udostępnienie;
- opłaty za ograniczenia przesyłowe oraz 
płatności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
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- eksploatację, utrzymanie i rozwój
systemu przesyłowego;
- planowanie inwestycyjne zapewniające
długoterminowe zaspokajanie przez 
system rozsądnego popytu oraz 
bezpieczeństwo dostaw;
- obsługę prawną;
- usługi księgowe i informatyczne.
3. OSP posiada odrębną tożsamość 
korporacyjną, różniącą się w widoczny 
sposób od tożsamości przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo poprzez odrębną 
markę, komunikację i siedzibę.
4. Księgi rachunkowe OSP podlegają 
badaniu przez innego kontrolera niż 
w przypadku przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo oraz jego 
przedsiębiorstw zależnych. 
Niezależność kierownictwa OSP, 
prezesa/zarządu
5. Decyzje w sprawie powołania, a także 
przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy prezesa oraz pozostałych członków 
zarządu OSP, a także odpowiednie umowy 
o pracę i ich rozwiązanie są zgłaszane do 
organu regulacyjnego lub innego 
właściwego organu władz krajowych. 
Powyższe decyzje i umowy mogą stać się 
wiążące, jeżeli organ regulacyjny lub inny 
właściwy organ władz krajowych nie 
skorzysta z prawa sprzeciwu w ciągu 3 
tygodni od jego powiadomienia. Sprzeciw 
może zostać zgłoszony w przypadku 
powołania i wzajemnych zobowiązań 
umownych, jeżeli pojawią się poważne 
wątpliwości co do niezależności 
zawodowej powołanego prezesa lub 
członka zarządu, lub w przypadku 
przedterminowego rozwiązania stosunku 
pracy i wzajemnych zobowiązań 
umownych, jeżeli pojawią się poważne 
wątpliwości co do przyczyn tego zdarzenia.
6. Skuteczne prawo odwołania się do 
organu regulacyjnego lub innego 
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właściwego organu władz krajowych, lub 
też sądu jest zagwarantowane 
w odniesieniu do jakiejkolwiek skargi 
członków zarządu OSP dotyczącej 
przedterminowego rozwiązania ich umów 
o pracę.
7. Po rozwiązaniu stosunku pracy przez 
OSP były prezes i członkowie zarządu 
OSP nie mogą zostać zatrudnieni 
w jakimkolwiek charakterze 
w przedsiębiorstwie zintegrowanym 
pionowo zajmującym się produkcją lub 
dostawą przez okres co najmniej 3 lat.
8. Prezes oraz członkowie zarządu OSP 
nie mogą posiadać udziałów podmiotów 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
innych niż OSP ani otrzymywać od nich 
jakichkolwiek rekompensat. 
Wynagrodzenie prezesa i członków 
zarządu nie zależy w żadnym aspekcie od 
działalności przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo innego niż OSP.
9. Prezes lub członkowie zarządu OSP nie 
mogą ponosić odpowiedzialności, 
bezpośrednio ani pośrednio, za codzienne 
funkcjonowanie jakiegokolwiek innego 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.
10. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
artykułu operator systemu 
dystrybucyjnego posiada skuteczne 
uprawnienia do podejmowania decyzji, 
niezależnie od zintegrowanego 
przedsiębiorstwa energetycznego, 
odnoszące się do środków koniecznych do 
eksploatacji, utrzymania lub rozwoju 
sieci. Nie powinno to uniemożliwiać 
istnienia właściwych mechanizmów 
koordynacyjnych, które zapewniają 
ochronę praw spółki dominującej do 
nadzoru nad zarządem i działalnością 
gospodarczą w odniesieniu do 
rentowności aktywów spółki zależnej, co 
pośrednio reguluje art. 22c. W 
szczególności umożliwia to spółce 
dominującej zatwierdzanie rocznego 
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planu finansowego lub innego 
równoważnego instrumentu OSP 
i ustalenia globalnych limitów poziomu 
zadłużenia spółki zależnej. Jeżeli roczny 
plan finansowy lub inny, odpowiadający 
mu plan finansowy nie zostanie 
zatwierdzony lub zostanie zmieniony przez 
spółkę dominującą, sprawa ta zostanie 
przekazana do rozstrzygnięcia organowi 
regulacyjnemu. Spółka dominująca nie 
może udzielać poleceń dotyczących 
bieżących działań ani poszczególnych 
decyzji w kwestii budowy lub modernizacji 
linii przesyłowych, które nie wykraczają 
poza warunki określone w zatwierdzonym 
planie finansowym lub innym 
instrumencie równoważnym.

11. Prezes i wiceprezesi rady nadzorczej 
lub zarządu OSP nie mogą pracować 
w jakimkolwiek charakterze 
w jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującego się 
produkcją lub dostawą.
12. W skład rady nadzorczej lub zarządu 
OSP wchodzą niezależni członkowie, 
powołani na co najmniej pięcioletnią 
kadencję. Ich powołanie jest zgłaszane 
organowi regulacyjnemu lub innemu 
właściwemu organowi władz krajowych 
i staje się wiążące zgodnie z warunkami 
wskazanymi w ust. 5.
13. Do celów ust. 12 członek rady 
nadzorczej lub członek zarządu OSP 
uważany jest za niezależnego, jeżeli nie 
ma jakichkolwiek powiązań biznesowych 
i innych z przedsiębiorstwem
zintegrowanym pionowo, kontrolującymi 
go udziałowcami lub kierownictwem 
któregokolwiek z nich, które byłyby 
źródłem konfliktu interesów mogącego 
wpłynąć na jego bezstronność, w tym 
m.in.:
a) nie był pracownikiem jakiegokolwiek 
oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo zajmującego się produkcją 
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i dostawą w ciągu pięciu lat 
poprzedzających jego powołanie do rady 
nadzorczej lub zarządu;
b) nie posiada udziałów przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo i jego 
podmiotów zależnych z wyjątkiem OSP 
ani nie otrzymuje od nich jakichkolwiek 
rekompensat;
c) nie utrzymuje związanych z tym 
kontaktów biznesowych z którymkolwiek 
z oddziałów przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo zajmującego się 
dostawą energii elektrycznej w okresie 
sprawowania funkcji członka rady 
nadzorczej lub zarządu;
d) nie jest członkiem zarządu spółki, do 
której przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo powołuje członków rady 
nadzorczej lub zarządu.
14. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by OSP opracował i wdrożył program 
zgodności określający środki służące 
wyeliminowaniu zachowań 
dyskryminacyjnych. W programie należy 
określić szczegółowo obowiązki 
pracowników służące osiągnięciu tego 
celu. Podlega on zatwierdzeniu przez 
organ regulacyjny lub inny właściwy
organu władz krajowych. Przestrzeganie 
programu jest nadzorowane przez 
bezstronnych specjalistów ds. zgodności. 
Organ regulacyjny posiada uprawnienia 
do nakładania kar w przypadku 
nieprawidłowego stosowania programu 
zgodności.
15. Prezes lub zarząd OSP powołuje osobę 
lub organ do pełnienia obowiązków 
specjalisty ds. zgodności, do których 
należy:
i) monitorowanie wdrożenia programu 
zgodności;
ii) sporządzanie rocznego sprawozdania
zawierającego opis działań podjętych 
w celu wdrożenia programu zgodności 
oraz ich przedkładanie organowi 
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regulacyjnemu;
iii) wydawanie zaleceń w odniesieniu do 
programu zgodności i jego wdrożenia.
16. Bezstronność specjalisty ds. zgodności 
jest zagwarantowana między innymi 
postanowieniami jego umowy o pracę.
17. Specjalista ds. zgodności ma 
możliwość regularnego występowania 
przed radą nadzorczą lub zarządem OSP 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
oraz przed organami regulacyjnymi.
18. Specjalista ds. zgodności uczestniczy 
we wszystkich posiedzeniach rady 
nadzorczej lub zarządu OSP, podczas 
których omawiane są następujące kwestie:
i) warunki dostępu i podłączenia do sieci, 
w tym pobieranie opłat za dostęp i za 
ograniczenia przesyłowe, a także płatności 
w ramach mechanizmu rekompensat dla 
operatorów działających między 
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;
ii) przedsięwzięcia służące eksploatacji, 
utrzymaniu i rozwojowi systemu sieci 
przesyłowej, w tym połączeń wzajemnych 
i inwestycji w połączenia;
iii) zasady dotyczące bilansowania 
i rezerw energii elektrycznej;
iv) zakup energii w celu pokrycia jej strat.
19. Podczas wymienionych posiedzeń 
specjalista ds. zgodności uniemożliwia 
radzie nadzorczej lub zarządowi 
ujawnianie w sposób dyskryminujący
informacji na temat działalności 
producenta lub dostawcy, które mogą być 
szczególnie ważne ze względów 
handlowych. 
20. Specjalista ds. zgodności ma dostęp do 
wszelkich istotnych ksiąg rachunkowych, 
dokumentów i pomieszczeń biurowych 
OSP, a także do wszelkich informacji 
koniecznych dla właściwego wypełniania 
jego obowiązków.
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21. Specjalista ds. zgodności jest 
powoływany i usuwany ze stanowiska 
przez prezesa lub zarząd po uzyskaniu 
wcześniejszej zgody organu 
regulacyjnego.
22. Co najmniej co dwa lata OSP 
opracowują dziesięcioletnie plany rozwoju 
sieci. Zapewniają one skuteczne działania 
służące zagwarantowaniu adekwatności 
systemu i bezpieczeństwa dostaw.
23. W dziesięcioletnim planie rozwoju 
sieci należy między innymi:
i) wskazać na potrzeby uczestników rynku 
najważniejsze infrastruktury przesyłowe, 
które powinny zostać wybudowane 
w ciągu następnych dziesięciu lat;
ii) uwzględnić wszystkie inwestycje, co do 
których podjęto już decyzję, oraz określić 
nowe inwestycje, w odniesieniu do których 
decyzja w sprawie wdrożenia powinna 
zostać podjęta w ciągu najbliższych trzech 
lat.
24. W celu opracowania dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci, każdy OSP przyjmuje 
uzasadnione założenia w kwestii zmiany 
sposobu wytwarzania, zużycia i obrotu 
z innymi krajami oraz uwzględnia plany 
inwestycyjne dotyczące istniejących sieci 
regionalnych i ogólnoeuropejskich. OSP 
dostarcza projekt planu z odpowiednim 
wyprzedzeniem do właściwego organu 
krajowego.
25. Właściwy organ krajowy zasięga 
w otwarty i przejrzysty sposób opinii 
wszelkich istotnych użytkowników sieci na 
podstawie projektu dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci i może opublikować 
wynik konsultacji, przede wszystkim 
możliwe potrzeby inwestycyjne.
26. Właściwy organ krajowy bada, czy 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne 
określone w trakcie konsultacji. Organ 
może wówczas zobowiązać OSP do zmiany 



PA\707346PL.doc PE402.514v01-0016/24 PA\707346PL.doc

PL

planu.
27. Do celów ust. 24, 25 i 26 właściwym 
organem krajowym może być krajowy 
organ regulacyjny, inny właściwy organ 
władz krajowych lub przedstawiciel ds. 
rozwoju sieci powołany przez operatorów 
sieci przesyłowych. W ostatnim przypadku 
OSP przedstawiają projekt statutu, listy 
członków oraz regulaminy w celu 
zatwierdzenia właściwego organu władz 
krajowych.
28. Jeżeli OSP odrzuci wdrożenie jednej 
z wymienionych w dziesięcioletnim planie 
rozwoju inwestycji, która miałaby zostać 
podjęta w ciągu najbliższych trzech lat, 
państwa członkowskie dopilnują, by organ 
regulacyjny lub inny właściwy organ 
władz krajowych miał uprawnienia 
niezbędne do podjęcia jednego z dwóch 
poniższych działań:
a) zażądania od OSP podjęcia, wszelkimi 
dostępnymi środkami prawnymi, 
zobowiązań inwestycyjnych 
z wykorzystaniem własnych środków 
finansowych;
b) zwrócenia się do niezależnych 
inwestorów o złożenie ofert dotyczących 
niezbędnych inwestycji w system 
przesyłowy oraz zobowiązania w ten 
sposób OSP do:
- wyrażenia zgody na finansowanie przez 
osobę trzecią;
- wyrażenia zgody na wykonanie robót 
konstrukcyjnych przez osobę trzecią oraz 
na wykonanie nowych zasobów;
- wyrażenia zgody na eksploatację nowych 
zasobów.
Odpowiednie ustalenia finansowe 
podlegają zatwierdzeniu przez organ 
regulacyjny lub inny właściwy organ 
władz krajowych. W obu przypadkach 
odpowiednie uregulowanie taryf 
umożliwia pozyskanie dochodów na 
pokrycie kosztów inwestycji. 
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29. Właściwy organ władz krajowych 
monitoruje i ocenia wdrożenie planu 
inwestycyjnego.
30. OSP mają obowiązek ustanowienia 
i publikowania przejrzystych i wydajnych 
procedur dotyczących 
niedyskryminacyjnego podłączenia 
nowych elektrowni do sieci. Powyższe 
procedury podlegają zatwierdzeniu przez 
organ regulacyjny lub innego właściwy 
organ władz krajowych.
31. OSP nie mają możliwości odmowy 
podłączenia nowej elektrowni z powodu 
możliwych przyszłych ograniczeń 
zdolności przesyłowej sieci, np. 
przeciążenia odległych części sieci 
przesyłowej. OSP mają obowiązek 
udzielania niezbędnych informacji.
32. OSP nie mają możliwości odmowy 
zapewnienia nowego przyłącza wyłącznie 
z powodu dodatkowych kosztów 
związanych z przyłączem ze względu na 
konieczność zwiększenia zdolności 
przesyłowej elementów sieci w okolicy 
nowego przyłącza.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które nie wdrożyły rozdziału własnościowego, mają możliwość 
dalszego zliberalizowania rynku bez konieczności stosowania tego rodzaju rozdziału.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Niezależni operatorzy systemu
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1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 8 ust. 1, pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i jest objęty 
obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia 
takiego wyznaczenia przez Komisję. W 
żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego,
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 8 ust. 1.
2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:
a) kandydat na operatora wykazał, że 
zachowuje zgodność z wymogami art. 8 
ust. 1 lit. b) - d);
b) kandydat na operatora wykazał, że 
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 9;
c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, 
przedstawionego przez organ regulacyjny;
d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał zdolność spełnienia swoich 
zobowiązań na mocy ust. 6. W tym celu 
udostępnia on wszelkie projekty 
postanowień umownych z 
przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;
e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność spełnienia swoich zobowiązań na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
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dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.
3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały 
certyfikację od organu regulacyjnego jako 
spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane jako 
operatorzy systemu przesyłowego przez 
państwa członkowskie. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 8b.
4. W przypadku gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 8b i stwierdza, że organ regulacyjny 
nie zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
przesyłowego, niezależnego operatora 
systemu na okres 5 lat. W dowolnym 
terminie właściciel systemu przesyłowego 
może zaproponować organowi 
regulacyjnemu wyznaczenie nowego 
niezależnego operatora systemu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 10 ust. 1.
5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i 
za ograniczenia przesyłowe, a także 
płatności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
jak również za działanie, konserwację i 
rozwój systemu przesyłowego, oraz za 
zapewnienie długoterminowego spełnienia 
przez system uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą przyznawania zezwoleń), 
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budowę i oddanie do eksploatacji nowej 
infrastruktury. W tym celu pełni on 
funkcję operatora systemu przesyłowego 
zgodnie z niniejszym rozdziałem.
Właściciele systemu przesyłowego nie 
mogą być odpowiedzialni za przyznawanie 
i zarządzanie dostępem osób trzecich, ani 
za planowanie inwestycyjne.
6. W przypadku, gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciel 
systemu przesyłowego:
a) zapewnia wszelką stosowną współpracę 
i wsparcie niezależnemu operatorowi 
systemu dla celów realizacji jego zadań, w 
tym zwłaszcza wszelkie stosowne 
informacje;
b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez organ regulacyjny, lub 
wyraża zgodę, by były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe 
są objęte obowiązkiem uzyskania 
zatwierdzenia ze strony organu 
regulacyjnego. Przed wydaniem 
zatwierdzenia, organ regulacyjny 
porozumie się z właścicielem aktywów 
oraz innymi zainteresowanymi stronami;
c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, z 
wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu;
d) dostarcza niezbędnych gwarancji w 
celu ułatwienia finansowania dowolnej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem takich 
inwestycji, dla których, zgodnie z ust. b, 
wydał zgodę na finansowanie przez 
jakąkolwiek zainteresowaną stronę, 
włączając w to niezależnego operatora 
systemu.
7. W ścisłej współpracy z organem 
regulacyjnym właściwy krajowy organ 
ochrony konkurencji otrzymuje wszelkie 
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stosowne uprawnienia do skutecznego 
monitorowania spełnienia przez 
właściciela systemu przesyłowego jego 
zobowiązań na mocy ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Opcja niezależnych operatorów systemu (NOS) nie jest realną alternatywą dla rozdziału 
własnościowego z uwagi na nadmierne koszty regulacji.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a skreślony
Rozdział właściciela systemu przesyłowego
1. W przypadku, gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego, którzy są częścią 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, są niezależni od wszelkich 
innych rodzajów działalności 
niezwiązanych z przesyłaniem, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego, o której 
mowa w ust. 1, stosuje się następujące 
kryteria minimalne:
a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
operatorem systemu przesyłowego nie 
mogą uczestniczyć w strukturach 
przedsiębiorstwa energetycznego 
zintegrowanego pionowo i być 
odpowiedzialnymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, za bieżące prowadzenie 
operacji wytwarzania, dystrybucji i 



PA\707346PL.doc PE402.514v01-0022/24 PA\707346PL.doc

PL

dostarczania energii elektrycznej;
b) muszą zostać podjęte właściwe środki w 
celu zapewnienia, że interesy zawodowe 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego są 
uwzględnione w sposób pozwalający tym 
osobom działać niezależnie;
c) właściciel systemu przesyłowego 
opracowuje program zgodności 
określający środki podjęte dla 
zapewnienia eliminacji zachowań 
dyskryminacyjnych, a także zapewnienia 
odpowiedniego monitoringu 
przestrzegania tego programu.
W programie należy określić szczegółowo 
obowiązki pracowników służące 
osiągnięciu tego celu. Roczne 
sprawozdanie, określające podjęte środki, 
jest przedkładane, przez osobę lub 
jednostkę odpowiedzialną za 
monitorowanie programu zgodności, 
organowi regulacyjnemu oraz jest 
publikowane.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe przepisy zostały sporządzone na podstawie art. 10 i nie są właściwe w przypadku 
skreślenia art. 10.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (12)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
otwarcia rynku i konkurencji na poziomie 
hurtowym i detalicznym, w tym w centrach 
handlu energią elektryczną, cen dla 
gospodarstw domowych, częstotliwości 
zmian dostawców, częstotliwości 
odłączenia od sieci, skarg zgłaszanych 
przez gospodarstwa domowe w 
uzgodnionym formacie, jak również 
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, włącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem właściwych organów 
ochrony konkurencji o wszelkich 
stosownych przypadkach;

i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
otwarcia rynku i konkurencji na poziomie 
hurtowym i detalicznym, w tym w centrach 
handlu energią elektryczną, cen dla 
gospodarstw domowych, częstotliwości 
zmian dostawców, częstotliwości 
podłączenia i odłączenia od sieci, opłat 
konserwacyjnych oraz skarg zgłaszanych 
przez gospodarstwa domowe w 
uzgodnionym formacie, jak również 
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń 
konkurencji, włącznie z dostarczaniem 
wszelkich stosownych informacji oraz 
informowaniem właściwych organów 
ochrony konkurencji o wszelkich 
stosownych przypadkach;

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie organom uprawnień do monitorowania szerszego zakresu stawek i opłat służy 
zapewnieniu szerszych możliwości dla konsumentów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (12)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej w 

k) zapewnienie w całej UE, bez uszczerbku 
dla kompetencji innych krajowych 
organów regulacyjnych, jednakowych 
i przejrzystych, wysokich standardów usług 
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odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, o 
których mowa w załączniku A;

powszechnych i użyteczności publicznej w 
odniesieniu do odbiorców energii 
elektrycznej w tym obywateli, a także 
zapewnienie ochrony słabych odbiorców 
oraz skuteczności wszystkich środków 
ochrony odbiorcy, o których mowa w 
załączniku A;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu obowiązków organu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie rynku 
i ostatecznie przynosi korzyści konsumentom.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (12)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
stosowania jednolitego formatu w 
odniesieniu do danych dotyczących 
zużycia oraz dostępu do danych na mocy 
lit. h) załącznika A;

m) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
w tym dotyczących cen oraz innych 
kosztów powiązanych, stosowania 
jednolitego formatu w odniesieniu do 
takich danych dotyczących zużycia oraz 
szybkiego dostępu do tego rodzaju danych 
dla wszystkich odbiorców na mocy lit. h) 
załącznika A;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu obowiązków organu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie rynku 
i ostatecznie przynosi korzyści konsumentom.
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