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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów popiera wniosek Komisji 
Europejskiej dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki. Agencja ta powinna odgrywać ważną rolę w rozwijaniu i wdrażaniu 3. 
pakietu energetycznego.  

Agencja powinna być w pełni niezależna i mieć całkowitą autonomię administracyjną i 
finansową, umożliwiającą jej odgrywanie ważnej roli w zakresie ochrony praw konsumenta 
i innych zainteresowanych stron. Powinna mieć możliwość przeprowadzania konsultacji na 
wczesnym etapie z podmiotami działającymi na rynku, uprawnienia do koordynowania i 
weryfikowania inwestycji oraz do prowadzenia nadzoru rynku, jak również możliwość 
informowania o zakłóceniach na rynku. 

Działalność Agencji powinna obejmować etap inicjacji, nadzoru i zatwierdzania propozycji 
przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO), 
co umożliwiłoby lepszą regulację rozwoju wewnętrznego rynku energii oraz podjęcie 
odpowiednich działań zapewniających wysoki poziom ochrony konsumenta. 

Agencja musi odgrywać kluczową rolę w inicjowaniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i 
egzekwowaniu kodeksów rynkowych i technicznych dla operatorów systemów przesyłowych. 
Ponadto Agencja musi brać udział w określeniu zakresu i treści kodeksów europejskich. 
Agencja powinna posiadać uprawnienia do podejmowania decyzji, aby wraz z operatorami 
systemów przesyłowych ponosić odpowiedzialność za ustanawianie zasad. Agencja powinna 
wspólnie z Komisją podejmować decyzje o ewentualnym zwolnieniu infrastruktury 
transgranicznej z wymogów dotyczących wydzielenia własnościowego. 

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji. 

Parlament Europejski powinien zatwierdzać wybór, przedłużenie urzędowania lub odwołanie 
dyrektora. Dyrektor Agencji, rada administracyjna i rada organów regulacyjnych powinny 
ponosić odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Na wniosek PE powinny stawiać 
się w Parlamencie.

Rada administracyjna powinna ponosić odpowiedzialność wyłącznie za sprawy z zakresu 
zarządzania i księgowości. Należy zmniejszyć liczbę osób zasiadających w radzie 
administracyjnej, gdyż dwanaście to liczba nieuzasadniona w stosunku do rady organów 
regulacyjnych i całego personelu Agencji. Rada administracyjna powinna się składać 
wyłącznie z osób mianowanych przez Komisję.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisja Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Agencja powinna stale nadzorować 
rynki pod względem zakłóceń na rynku 
oraz informować Komisję, Parlament 
Europejski i organy krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna mieć nie tylko możliwość informowania, ale również nadzorowania
i udzielania wczesnych ostrzeżeń instytucjom europejskim i organom krajowym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 wiążące i niewiążące 
wytyczne, aby pomóc organom 
regulacyjnym i uczestnikom rynku w 
dzieleniu się dobrymi praktykami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić kompetencje Agencji, aby uczynić z niej ważny podmiot broniący praw 
konsumenta i innych zainteresowanych stron.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) Agencja powinna dysponować wysoko 
wykwalifikowanym personelem. 
W szczególności powinna korzystać z 
kompetencji i doświadczenia personelu 
oddelegowanego przez krajowe organy 
regulacyjne, Komisję i państwa 
członkowskie. Do pracowników Agencji 
powinny stosować się: regulamin 
pracowniczy urzędników Wspólnot 
Europejskich, regulaminy dotyczące 
innych pracowników Wspólnot 
Europejskich oraz zasady przyjęte 
wspólnie przez instytucje wspólnotowe w 
celach stosowania tych regulaminów. Rada 
administracyjna, w uzgodnieniu z Komisją, 
powinna przyjmować niezbędne przepisy 
wykonawcze.

(16) Agencja powinna dysponować 
wysoko wykwalifikowanym personelem
korzystając w wyjątkowych przypadkach 
z personelu oddelegowanego przez krajowe 
organy regulacyjne. Do pracowników 
Agencji powinny stosować się: regulamin 
pracowniczy urzędników Wspólnot 
Europejskich, regulaminy dotyczące 
innych pracowników Wspólnot 
Europejskich oraz zasady przyjęte 
wspólnie przez instytucje wspólnotowe 
w celach stosowania tych regulaminów. 
Rada administracyjna, w uzgodnieniu z 
Komisją, powinna przyjmować niezbędne 
przepisy wykonawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt częste zatrudnianie z personelu oddelegowanego przez krajowe organy oraz organy 
regulacyjne może zmniejszyć niezależność Agencji i powinno być stosowane wyłącznie 
w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) Powinna istnieć możliwość udziału
państw trzecich w pracy Agencji, zgodnie z 
odpowiednimi umowami, które zawrze 
Wspólnota.

(18) Powinna istnieć możliwość 
współpracy z organami regulacji 
energetyki państw trzecich, zgodnie 
z odpowiednimi umowami, które zawrze 
Wspólnota.
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Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że udział państw trzecich powinien się ograniczać do przedsięwzięć 
z zakresu współpracy z innymi organami regulacji energetyki (a nie z dowolnym podmiotem 
zagranicznym), a w każdym razie nie powinien bezpośrednio wpływać na prace Agencji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a.) Agencja ponosi pełną 
odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

(a) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do operatorów systemów przesyłowych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć uprawnienia Agencji do podejmowania decyzji, aby wraz z operatorami 
systemów przesyłowych ponosiła odpowiedzialność za ustanawianie zasad.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydawać opinie skierowane do organów 
regulacyjnych;

(b) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do organów regulacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć uprawnienia Agencji do podejmowania decyzji, aby wraz z operatorami 
systemów przesyłowych ponosiła odpowiedzialność za ustanawianie zasad.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 

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

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawek 5 i 6.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 

3. Agencja zatwierdza kodeksy i przepisy, 
w tym dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
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Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak 
przewidziano w art. 2d ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów
Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w 
art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w sprawie przepisów 
technicznych lub rynkowych, w sprawie 
projektu rocznego programu prac oraz 
projektu dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego.

celem zapewnienia niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji oraz wydajnego 
i bezpiecznego działania rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać pełne uprawnienia w dziedzinie koordynacji i zatwierdzania 
propozycji ENTSO.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja doradza Komisji, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji, przy 
przygotowywaniu wytycznych 
strategicznych dla ETSO, na podstawie 
których opracowywane są kodeksy 
i przepisy (w tym kodeksy techniczne, 
wspólne narzędzia eksploatacji sieci oraz 
plany badań, dziesięcioletni plan 
inwestycyjny włącznie z prognozą 
dotyczącą wystarczalności mocy 
wytwórczych, co dwa lata oraz roczny 
program prac) w myśl art. 2c ust. 1 lit a i c 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz w 
art. 2c ust. 1 lit a i c rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, jak również, w stosownych 
przypadkach, przy przyjmowaniu 
wiążących wytycznych. Agencja doradza 
Komisji, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji, przy przygotowywaniu 
przepisów rynkowych, w tym przy 
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przyjmowaniu wiążących wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i znaczenie proponowanych kodeksów i przepisów - bez względu na to czy mają one 
zastosowanie do całej infrastruktury przesyłowej czy do interakcji między obecnymi 
krajowymi sieciami przesyłowymi - należy określić ex ante. Po pierwsze Agencja powinna 
doradzać Komisji, na wniosek lub z własnej inicjatywy, co do dokładnego zakresu i znaczenia 
kodeksu lub przepisów w obszarach określonych w art. 2c ust. 3 rozporządzenia dotyczącego 
gazu i energii elektrycznej  Podobnie cele wyższego rzędu oraz zakres dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego powinny zostać określone ex ante.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Agencja prowadzi zakrojone na dużą 
skalę i prowadzone na wczesnym etapie 
konsultacje z podmiotami działającymi na 
rynku, konsumentami i bezpośrednimi 
odbiorcami w sposób otwarty i przejrzysty, 
w szczególności w odniesieniu do swoich 
zobowiązań wobec OSP.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez ERGEG. W związku z 
tym Agencja powinna przejąć to zadanie, gdyż już w chwili obecnej dysponuje odpowiednimi 
przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto, w 
odróżnieniu od ENTSO, organ ten został utworzony do reprezentowania interesów wszystkich 
podmiotów działających na rynku.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rada administracyjna składa się z 
sześciu członków mianowanych przez 
Komisję. Kadencja trwa pięć lat i jest 
odnawialna jeden raz. Rada jest 
zatwierdzana w drodze głosowania przez 
Parlament Europejski.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji. W 
związku z tym Agencja musi ponosić pełną odpowiedzialność przed Parlamentem.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor Agencji bierze udział w obradach. 
Rada administracyjna zbiera się co 
najmniej cztery razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
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świadczy Agencja. świadczy Agencja. 

Or. en

Uzasadnienie
Cztery posiedzenia w ciągu roku zapewniłyby lepszy wgląd w dziedziny polityki, którymi 
zaarządza Agencja oraz bardziej aktualny obraz jej prac. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków.

4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje absolutną większością głosów 
obecnych członków.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ liczba członków Rady Administracyjnej zostanie zmniejszona do 6 (poprawka 12), 
należy uściślić przepisy dotyczące głosowania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Rada administracyjna może zostać 
odwołana na wniosek Komisji i w drodze 
decyzji podjętej przez Parlament 
Europejski. Parlament podejmuje decyzję 
absolutną większością głosów.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 12.



PE402.532v02-00 12/17 PA\709858PL.doc

PL

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Rada administracyjna ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za sprawy 
z zakresu zarządzania i księgowości.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić jaśniejszy podział zadań między obydwoma radami, a rada 
administracyjna powinna wykonywać jedynie zadania z zakresu zarządzania, w ten sposób 
nadając Agencji uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji regulacyjnych w skuteczny 
i niezależny sposób.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Parlament Europejski może wezwać 
dowolnego członka (lub członków) rady 
administracyjnej do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją oraz do udzielenia 
odpowiedzi na pytania zadane przez jej 
członków.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz dwóch
przedstawicieli Komisji, o charakterze 
doradczym, którym nie przysługuje prawo 
głosu. Krajowe organy regulacyjne 
nominują po jednym zastępcy na każde 
państwo członkowskie. 

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Parlament Europejski może wezwać 
dowolnego członka (lub członków) rady 
administracyjnej do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją oraz do udzielenia 
odpowiedzi na pytania zadane przez jej 
członków.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 16.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

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 zostaje wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tej komisji. Kandydat jest 
zatwierdzany w drodze głosowania przez 
Parlament Europejski.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tej 
komisji.

5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W okresie 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
kadencji dyrektor składa oświadczenie
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji.
Przedłużenie kadencji dyrektora jest 
zatwierdzane w drodze głosowania przez 
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Parlament Europejski.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków. Dyrektor może również 
zostać odwołany ze stanowiska przez 
Parlament Europejski, po konsultacji 
z radą organów regulacyjnych. Parlament 
podejmuje decyzję absolutną większością 
głosów.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Parlament Europejski może wezwać 
dyrektora do złożenia oświadczenia przed 
właściwą komisją oraz do udzielenia 
odpowiedzi na pytania zadane przez 
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członków tej komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski może wezwać 
dowolnego członka (lub członków) komisji 
odwoławczej do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją oraz do udzielenia 
odpowiedzi na pytania zadane przez 
członków tej komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające zatrudnianie 
przez Agencję oddelegowanych ekspertów 
krajowych z państw członkowskich.

4. Rada administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające 
w wyjątkowych przypadkach zatrudnianie 
przez Agencję oddelegowanych ekspertów 
krajowych z państw członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Zbyt częste zatrudnianie z personelu oddelegowanego przez krajowe organy oraz organy 
regulacyjne może zmniejszyć niezależność Agencji i powinno być stosowane wyłącznie 
w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28. Agencja jest otwarta na udział państw 
niebędących członkami Unii Europejskiej, 
które zawarły ze Wspólnotą umowy 
dotyczące takiego udziału. W 
odpowiednich postanowieniach tych umów 
określone zostaną, w szczególności, 
charakter, zakres i aspekty proceduralne 
udziału tych państw w pracy Agencji, w 
tym przepisy dotyczące wkładu 
finansowego i pracowników.

28. Agencja jest otwarta na współpracę 
z organami regulacji energetyki państw 
niebędących członkami Unii Europejskiej, 
które zawarły ze Wspólnotą umowy 
dotyczące takiego udziału. 
W odpowiednich postanowieniach tych 
umów określone zostaną, w szczególności, 
charakter, zakres i aspekty proceduralne 
udziału tych organów regulacji energetyki 
z państw trzecich, w tym przepisy
dotyczące wkładu finansowego 
i pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana sformułowania. Wyjaśnienie znaczenia artykułu. 
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