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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowana dyrektywa zmienia dyrektywę 2003/55/WE i dotyczy „wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego”. Stanowi część „pakietu energetycznego” (Rynki 
elektryczności i gazu w UE: trzeci pakiet legislacyjny) zaproponowanego przez Komisję we 
wrześniu 2007 r. Sprawozdawca przychylnie odnosi się do pięciu wniosków wchodzących w 
skład pakietu, który zyskał jego ogólne poparcie ze względu na jego duże znaczenie dla 
osiągnięcia prawdziwego europejskiego wewnętrznego rynku energii. Wnioski mają na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, zachowanie przejrzystości cen i powiązanie ich z 
rynkami konkurencyjnymi z korzyścią dla wszystkich konsumentów europejskich. Innymi 
słowy, ich celem jest wsparcie i dalszy rozwój realizowanego obecnie w Europie procesu 
liberalizacji, za którym stanowczo opowiada się sprawozdawca.
Choć sprawozdawca przychylnie odnosi się do wniosku, jest zdania, że wciąż można go 
udoskonalić, głównie w zakresie problematyki ochrony konsumenta, dlatego też proponuje 
wprowadzenie przedstawionych poniżej poprawek:

 Priorytetowe znaczenie dla sprawozdawcy i komisji IMCO ma przystępny cenowo i 
łatwy dostęp do energii wszystkich konsumentów europejskich. Duże znaczenie mają 
w związku z tym środki ochrony konsumenta w sektorze gazu, w szczególności zaś 
ważne jest dopilnowanie, aby konsumenci mogli łatwo i bez żadnych dodatkowych 
kosztów zmienić dostawcę oraz aby mieli łatwy dostęp do danych dotyczących 
zużycia przez nich gazu itd. Ponadto sprawozdawca opowiada się za wymogami z 
2006 r. (określonymi w dyrektywie 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych) oraz wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia systemu „inteligentnych liczników” i dopilnowania, aby przedpłaty 
dokonywane przez konsumentów były adekwatne i odzwierciedlały faktyczne zużycie 
gazu.

 W celu zapewnienia wprowadzenia w życie środków ochrony konsumenta 
określonych w załączniku A krajowe organy regulacyjne muszą zapewnić skuteczne 
wdrożenie i egzekwowanie tych środków. Ponadto krajowe organy regulacyjne 
monitorują je i nakładają odpowiednie sankcje w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów. Głównym celem przedsiębiorstw gazowych powinna być jakość usług. 

 Wniosek Komisji daje pełną niezależność organom regulacyjnym. W większości 
systemów sądowniczych w Unii Europejskiej w kompetencji sądu leży jedynie 
sprawdzenie, czy organ regulacyjny przestrzegał właściwych procedur przy 
podejmowaniu decyzji (znikoma kontrola), lecz nie może on orzekać co do istoty 
decyzji. Sprawozdawca obawia się, że tym samym organ regulacyjny otrzymałby 
„carte blanche”. Jest to sprzeczne z ogólnymi zasadami kontroli i bilansów. 

 Sprawozdawca jest zdania, że najlepszym sposobem osiągnięcia bezpieczeństwa 
dostaw korzystnego dla konsumentów europejskich byłoby uniknięcie koncentracji 
rynku i zapewnienie ustanowienia skutecznego rynku handlu energią. Sektor gazu i 
sektor energii elektrycznej różnią się pod względem strukturalnym. Sektor gazu 
cechują koncentracja dostawców i długoterminowe kontrakty, na których opierają się 
dostawy, oraz brak płynności dystrybucji (downstream). Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie nowego systemu handlu i uczynienie handlu obowiązkowym.
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 Sprawozdawca stanowczo popiera stwierdzenie zawarte w rezolucji w sprawie 
perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej przyjętej przez 
Parlament w dniu 10 lipca 2007 r., że wydzielenie własnościowe w zakresie przesyłu 
stanowi najskuteczniejsze narzędzie służące niedyskryminującemu promowaniu 
inwestycji w infrastrukturę.

 Obowiązkiem państw członkowskich jest zadbanie o odpowiednie wdrożenie i 
egzekwowanie tej dyrektywy, jak również wdrożenie drugiego pakietu 
energetycznego. Sprawozdawca stanowczo wzywa Komisję do nałożenia sankcji na 
państwa członkowskie, które jeszcze nie wdrożyły drugiego pakietu energetycznego. 

 Ponadto sprawozdawca popiera współpracę regionalną na rzecz zapewnienia 
silniejszej integracji gazociągów w Europie. Aby rynek wewnętrzny dobrze 
funkcjonował, konieczna jest łatwość zmiany ich trasy. Państwa członkowskie 
zapewniają i monitorują przebieg współpracy regionalnej i zapewniają minimalny 
poziom połączeń wzajemnych między sąsiadującymi państwami członkowskimi. 

 Zgodnie z powyższym konieczne są również większa przejrzystość i bardziej surowe 
zasady w odniesieniu do instalacji przesyłowych, magazynowych i/lub instalacji LNG 
w celu ułatwienia wejścia na rynek gazowy nowym podmiotom.

 Ponadto sprawozdawca odnosi się przychylnie do propozycji Komisji dotyczącej 
klauzuli zwolnienia dotyczącej nowej infrastruktury (art. 22), lecz uważa, że art. 22 
powinien również obejmować gazociągi międzysystemowe między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi. 

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:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 8 A PREAMBUŁY (nowy)

(8a) W celu zapewnienia odpowiedniego 
egzekwowania wymogów dotyczących 
wydzielenia własnościowego Komisja 
powinna monitorować proces wydzielenia 
własnościowego w państwach 

                                               
1 Dz.U. C  , , str..
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członkowskich i zdawać z niego sprawę 
Parlamentowi Europejskiemu. Komisja 
powinna także podjąć kroki przeciwko 
państwom członkowskim, które nie 
wdrożyły obowiązującego prawodawstwa w 
dziedzinie energii w chwili wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. 

Uzasadnienie

Realizacja drugiego pakietu energetycznego pokazała, że Komisja powinna uważniej 
monitorować proces transpozycji i termin transpozycji niniejszej dyrektywy przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 2
PUNKT 14 PREAMBUŁY 

(14) Zabezpieczenie dostaw energii stanowi 
jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 
może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych. 
Funkcjonujące rynki gazowe, a w 
szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Z 
zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu gazu ma ogromne 
znaczenie dla Wspólnoty, w związku z czym 
niezbędne są dodatkowe środki ochrony 
odnoszące się do wpływu krajów trzecich, 
tak aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
zagrożeń dla porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty oraz 
dla dobrostanu obywateli Wspólnoty. Środki 
takie są również niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
rzeczywistego wydzielenia.

(14) Zabezpieczenie dostaw energii stanowi 
jeden z zasadniczych elementów 
bezpieczeństwa publicznego i w związku z 
tym jest ściśle powiązane ze sprawnym 
funkcjonowaniem rynku gazu w UE. Gaz 
może dotrzeć do obywateli Unii jedynie za 
pośrednictwem sieci przesyłowych. 
Funkcjonujące otwarte rynki gazowe 
zapewniające realne możliwości handlowe, 
a w szczególności sieci oraz inne aktywa 
powiązane z dostawami gazu, są niezbędne 
dla konkurencyjności gospodarki oraz 
dobrobytu obywateli Wspólnoty. Z 
zastrzeżeniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest 
zdania, że sektor przesyłu gazu ma ogromne 
znaczenie dla Wspólnoty, w związku z czym 
niezbędne są dodatkowe środki ochrony 
odnoszące się do wpływu krajów trzecich, 
tak aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
zagrożeń dla porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty oraz 
dla dobrostanu obywateli Wspólnoty. Środki 
takie są również niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
rzeczywistego wydzielenia.

Poprawka 3
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PUNKT 15 PREAMBUŁY 

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
niezależności operatorów systemu 
magazynowania, tak aby usprawnić dostęp 
stron trzecich do instalacji magazynowych, 
które są konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do odbiorców. 
Za właściwe uznaje się zatem rozwiązanie, 
w którym instalacje magazynowe są 
prowadzone przez podmioty prawnie 
odrębne, posiadające skuteczne prawo do 
podejmowania decyzji odnoszących się do 
aktywów koniecznych dla utrzymania, 
eksploatacji i rozbudowy instalacji 
magazynowych. Niezbędne jest również 
zwiększenie jawności w zakresie zdolności 
magazynowej oferowanej stronom trzecim 
poprzez zobowiązanie państw 
członkowskich do sprecyzowania i 
opublikowania niedyskryminujących, 
jasnych ram, które określą odpowiedni 
system regulacyjny odnoszący się do 
instalacji magazynowych. 

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
niezależności operatorów systemu 
magazynowania, tak aby usprawnić dostęp 
stron trzecich do instalacji magazynowych, 
które są konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia dla 
zagwarantowania skutecznego dostępu do 
systemu dla realizacji dostaw do odbiorców. 
Za właściwe uznaje się zatem rozwiązanie, 
w którym instalacje magazynowe są 
prowadzone przez podmioty prawnie 
odrębne, posiadające skuteczne prawo do 
podejmowania decyzji odnoszących się do 
aktywów koniecznych dla utrzymania, 
eksploatacji i rozbudowy instalacji 
magazynowych. Niezbędne jest również 
efektywne zwiększenie jawności w zakresie 
zdolności magazynowej oferowanej stronom 
trzecim poprzez zobowiązanie państw 
członkowskich do sprecyzowania i 
opublikowania niedyskryminujących, 
jasnych ram, które określą odpowiedni 
system regulacyjny odnoszący się do 
instalacji magazynowych. 

Poprawka 4
PUNKT16 PREAMBUŁY 

(16) Niedyskryminacyjny dostęp do sieci 
dystrybucyjnej decyduje o dostępie 
dostawcy do odbiorców na poziomie 
detalicznym. Możliwości stosowania 
dyskryminacji w zakresie dostępu stron 
trzecich oraz inwestycji są jednak na 
poziomie dystrybucyjnym mniejsze niż na 
poziomie przesyłu, gdyż na poziomie 
dystrybucyjnym ograniczenia przesyłowe i 
wpływ przedsiębiorstw związanych z 
produkcją są zazwyczaj mniej istotne niż na 
poziomie przesyłu. Co więcej, funkcjonalne 
wydzielenie operatorów systemu 
dystrybucyjnego stało się, zgodnie z 
dyrektywą 2003/55/WE, obowiązkowe 
dopiero od dnia 1 lipca 2007 r. i jego wpływ 

(16) Niedyskryminacyjny dostęp do sieci 
dystrybucyjnej decyduje o dostępie 
dostawcy do odbiorców na poziomie 
detalicznym. Możliwości stosowania 
dyskryminacji w zakresie dostępu stron 
trzecich oraz inwestycji są jednak na 
poziomie dystrybucyjnym mniejsze niż na 
poziomie przesyłu, gdyż na poziomie 
dystrybucyjnym ograniczenia przesyłowe i 
wpływ przedsiębiorstw związanych z 
produkcją są zazwyczaj mniej istotne niż na 
poziomie przesyłu. Co więcej, funkcjonalne 
wydzielenie operatorów systemu 
dystrybucyjnego stało się, zgodnie z 
dyrektywą 2003/55/WE, obowiązkowe 
dopiero od dnia 1 lipca 2007 r. i jego wpływ 
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na rynek wewnętrzny musi dopiero zostać 
oceniony. Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego wydzielenia 
mogą doprowadzić do skutecznego 
wydzielenia pod warunkiem, że będą one 
wyraźniej określone, właściwie realizowane 
i ściśle monitorowane. Mając na względzie 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji na poziomie detalicznym, 
należy monitorować działalność operatorów 
systemu dystrybucyjnego, aby zapobiec 
wykorzystywaniu przez nich swojej 
integracji pionowej do umocnienia pozycji 
konkurencyjnej, zwłaszcza w stosunku 
gospodarstw domowych i innych małych 
odbiorców. 

na rynek wewnętrzny musi dopiero zostać 
oceniony. Obowiązujące obecnie zasady 
prawnego i funkcjonalnego wydzielenia 
mogą doprowadzić do skutecznego 
wydzielenia pod warunkiem, że będą one 
wyraźniej określone, właściwie realizowane 
i ściśle monitorowane. Mając na względzie 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji na poziomie detalicznym oraz 
stworzenie prawdziwego rynku, należy 
monitorować działalność operatorów 
systemu dystrybucyjnego, aby zapobiec 
wykorzystywaniu przez nich swojej 
integracji pionowej do umocnienia pozycji 
konkurencyjnej, zwłaszcza w stosunku 
gospodarstw domowych i innych małych 
odbiorców. 

Poprawka 5
PUNKT 21 A PREAMBUŁY (nowy)

(21a) Strukturalne ograniczenia rynku 
gazu wynikające z koncentracji dostawców, 
długoterminowe kontrakty, na których 
opierają się dostawy, oraz brak płynności 
dystrybucji (downstream) prowadzą do 
niejasnej struktury cenowej. Jasna 
struktura kosztów wymaga większej 
przejrzystości w ustalaniu cen, dlatego też 
należałoby wprowadzić obowiązek handlu.

Uzasadnienie

W celu ułatwienia nowym i mniejszym przedsiębiorstwom gazowym dostępu na rynek oraz 
nadania rynkowi gazowemu i cenom gazu większej przejrzystości.

Poprawka 6
PUNKT 23 PREAMBUŁY 

(23) Wymogi usług o charakterze 
użyteczności publicznej oraz związane z 
nimi wspólne minimalne standardy 
muszą być w dalszym ciągu umacniane 
w celu zapewnienia, że wszyscy 
odbiorcy mogą odnieść korzyści 

(23) Wymogi usług o charakterze 
użyteczności 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. 
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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, 
aby mogli zwracać się do konkurujących 
przedsiębiorstw 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 
oszczędzania energii, gdyż dzięki nim 
odbiorcy uzyskają bezpośrednie 
informacje zwrotne dotyczące skutków 
inwestycji służących energooszczędności 
oraz zmiany postępowania. 

Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców 
jest dostęp do danych na temat zużycia, 
dlatego też odbiorcy muszą być w 
posiadaniu dotyczących ich danych tak, aby 
mogli zwracać się do konkurujących 
przedsiębiorstw o składanie ofert w oparciu 
o te dane. Odbiorcy powinni również 
posiadać prawo do odpowiedniej informacji 
o własnym zużyciu energii, a przedpłata 
powinna być odpowiednio dostosowana tak, 
aby odzwierciedlała faktyczne zużycie gazu. 
Regularnie przekazywane informacje na 
temat kosztów energii będą zachęcać do 
oszczędzania energii, gdyż dzięki nim 
odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje 
zwrotne dotyczące skutków inwestycji 
służących energooszczędności oraz zmiany 
postępowania. 

Uzasadnienie

Konsumenci płacą za gaz z góry, np. wpłacając zaliczki miesięczne. Często płatność z góry 
nie odzwierciedla faktycznego zużycia gazu przez konsumenta. Przedsiębiorstwa energetyczne 
otrzymują więc od konsumentów pożyczkę bez odsetek. Dzięki nowym technologiom, takim jak 
inteligentne systemy pomiarowe, przedsiębiorstwa energetyczne mogą żądać bardziej 
adekwatnych przedpłat.

Poprawka 7
PUNKT 23 A PREAMBUŁY (nowy)

(23a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby udostępniono odpowiednie
indywidualne liczniki (inteligentne systemy 
pomiarowe), zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG 1, w 
celu przekazania konsumentom dokładnych 
informacji na temat zużycia energii oraz 
zapewnienia wydajności użytkowników 
końcowych.
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 64.
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Uzasadnienie

Inteligentne liczniki dają konsumentom lepszy wgląd w faktyczne zużycie gazu, przyczyniają 
się więc do bardziej przemyślanego korzystania z gazu.

Poprawka 8
PUNKT 24 PREAMBUŁY 

(24) Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw 
w duchu solidarności między państwami 
członkowskimi, zwłaszcza w przypadku 
kryzysu dostaw energii, istotne jest 
zapewnienie ram dla regionalnej współpracy 
solidarnościowej.

(24) Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw 
w duchu solidarności między państwami 
członkowskimi, zwłaszcza w przypadku 
kryzysu dostaw energii, istotne jest 
zapewnienie skutecznych ram dla 
regionalnej współpracy solidarnościowej.

Poprawka 9
PUNKT 25 PREAMBUŁY 

(25) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu, państwa 
członkowskie powinny wspierać integrację 
rynków krajowych i współpracę operatorów 
sieci na szczeblu europejskim i regionalnym.

(25) Mając na uwadze utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu, państwa 
członkowskie powinny zapewnić i 
monitorować integrację rynków krajowych i 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
europejskim i regionalnym.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 5a ustęp 3 (Dyrektywa 2003/55/WE)

3. Komisja jest na bieżąco informowana o 
tej współpracy. 

3. Komisja jest na bieżąco informowana o 
tej współpracy, monitoruje ją i przekazuje 
informacje Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 5b (Dyrektywa 2003/55/WE)

Państwa członkowskie prowadzą współpracę 
dla celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym.  Państwa członkowskie 
wspierają w szczególności współpracę 

Państwa członkowskie prowadzą współpracę 
dla celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym.  Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
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operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich ram 
prawnych i regulacyjnych. Obszary 
geograficzne objęte współpracą regionalną 
powinny odpowiadać obszarom 
geograficznym określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.”

operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz zapewniają spójność swoich ram 
prawnych i regulacyjnych. Ponadto państwa 
członkowskie zapewniają minimalny 
poziom połączeń wzajemnych między 
sąsiadującymi państwami członkowskimi.
Obszary geograficzne objęte współpracą 
regionalną powinny odpowiadać obszarom 
geograficznym określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005.”

Uzasadnienie
W celu utworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku gazu należy zapewnić dostateczną
liczbę połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi. 
Większa liczba połączeń wzajemnych dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 

Artykuł 8 ustęp 1 litera a) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(a) w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych eksploatować, konserwować 
i remontować oraz rozbudowywać 
bezpieczne, niezawodne i efektywne 
instalacje przesyłowe, magazynowe lub 
instalacje LNG, przy należytym 
poszanowaniu środowiska naturalnego, a 
także wspierać efektywność energetyczną 
oraz badania i innowacje, przede wszystkim 
pod kątem zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii oraz 
upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych;

(a) w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych eksploatować, konserwować 
i remontować oraz rozbudowywać 
bezpieczne, niezawodne i efektywne 
instalacje przesyłowe, magazynowe lub 
instalacje LNG w celu zapewnienia 
otwartego rynku dla nowych 
przedsiębiorstw wkraczających na rynek, 
przy należytym poszanowaniu środowiska 
naturalnego, a także wspierać efektywność 
energetyczną oraz badania i innowacje, 
przede wszystkim pod kątem zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii oraz 
upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych;”

Uzasadnienie

Należy zagwarantować dostęp do rynku mniejszym i nowym przedsiębiorstwom.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 A (nowy)

Artykuł 8a (nowy) (Dyrektywa 2003/55/WE)
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(6a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 8a
Państwa członkowskie razem lub oddzielnie 
dopilnowują, aby co najmniej 20% 
całkowitego handlu hurtowego gazem 
mierzonego na szczeblu krajowym miało 
miejsce na przejrzystej giełdzie gazu. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby 
temu obowiązkowi jednakowo podlegali 
wszyscy operatorzy na rynku.”

Uzasadnienie

W celu ułatwienia nowym i mniejszym przedsiębiorstwom gazowym dostępu na rynek oraz 
nadania rynkowi gazowemu i cenom gazu większej przejrzystości.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13

Artykuł 22 ustęp 3 akapit 1 (Dyrektywa 2003/55/WE) 

3. Urząd regulacji, o którym mowa w 
rozdziale VIa, może, indywidualnie dla 
każdego przypadku, podejmować decyzje w 
sprawie odstępstw, o których mowa w ust. 1 
i 2. W przypadku, gdy przedmiotowa 
infrastruktura zlokalizowana jest na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, Agencja wykonuje zadania 
powierzone urzędowi regulacji na mocy 
niniejszego artykułu.

3. Urząd regulacji, o którym mowa w 
rozdziale VIa, podejmuje, indywidualnie dla 
każdego przypadku, decyzje w sprawie 
odstępstw, o których mowa w ust. 1 i 2. W 
przypadku, gdy przedmiotowa infrastruktura 
zlokalizowana jest na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, Agencja 
wykonuje zadania powierzone urzędowi 
regulacji na mocy niniejszego artykułu.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 

Artykuł 24 b litera a)(Dyrektywa 2003/55/WE)

(a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych państw 
członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zrównoważonego pod względem ochrony 
środowiska wewnętrznego rynku gazu na 
terenie Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
dostawców we Wspólnocie;

(a) wspieranie, w ścisłej współpracy z 
Agencją, urzędami regulacji innych państw 
członkowskich oraz Komisją, 
konkurencyjnego, przejrzystego,
bezpiecznego i zrównoważonego pod 
względem ochrony środowiska 
wewnętrznego rynku gazu na terenie 
Wspólnoty, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i 
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dostawców we Wspólnocie;

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 

Artykuł 24 b litera b)(Dyrektywa 2003/55/WE) 

(b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków regionalnych na 
terenie Wspólnoty, mając na uwadze 
osiągnięcie celu określonego w lit. a); 

(b) rozwój konkurencyjnych oraz
prawidłowo i skutecznie funkcjonujących 
rynków regionalnych na terenie Wspólnoty, 
mając na uwadze osiągnięcie celu 
określonego w lit. a); 

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 

Artykuł 24 b litera d)(Dyrektywa 2003/55/WE) 

(d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów, 
działanie na rzecz energooszczędności, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój nowatorskich 
technologii niskowęglowych i w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w perspektywie 
krótko- i długoterminowej;

(d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
przejrzystych, niezawodnych i efektywnych 
systemów, działanie na rzecz 
energooszczędności, wspieranie 
wystarczalności systemu oraz badań i 
innowacji w celu zaspokojenia popytu, jak 
również rozwój nowatorskich technologii 
niskowęglowych i w zakresie odnawialnych 
źródeł energii w perspektywie krótko- i 
długoterminowej;

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 24 c ustęp 1 litera i) (Dyrektywa 2003/55/WE) 

(i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
otwarcia rynku i konkurencji na poziomie 
hurtowym i detalicznym, w tym na giełdach 
energii, 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 o wszelkich stosownych 

(i) monitorowanie, we współpracy z 
organami ochrony konkurencji, poziomu 
efektywnego otwarcia rynku i konkurencji 
na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym 
na giełdach energii, cen dla gospodarstw 
domowych, częstotliwości zmian 
dostawców, odpowiednio dostosowanych 
warunków przedpłaty odzwierciedlających 
faktyczne zużycie, częstotliwości odłączenia 
od sieci, skarg zgłaszanych przez 
gospodarstwa domowe w uzgodnionym 
formacie, jak również wszelkich zakłóceń 
lub ograniczeń konkurencji, włącznie z 
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przypadkach właściwych organów ochrony 
konkurencji;

dostarczaniem wszelkich stosownych 
informacji oraz informowaniem o wszelkich 
stosownych przypadkach właściwych 
organów ochrony konkurencji; 

Uzasadnienie

Konsumenci wnoszą opłatę za gaz co miesiąc z góry . Często płatność z góry nie 
odzwierciedla faktycznego zużycia gazu przez konsumenta. Przedsiębiorstwa energetyczne 
otrzymują więc od konsumentów pożyczkę bez odsetek. Dzięki nowym technologiom, takim jak 
inteligentne systemy pomiarowe, przedsiębiorstwa energetyczne mogą żądać bardziej 
adekwatnych przedpłat.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 24c ustęp 1 litera l) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług o 
charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne;

(l) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług o 
charakterze użyteczności publicznej w 
odniesieniu do gazu, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
załączniku A, były skuteczne i odpowiednio 
egzekwowane z korzyścią dla 
konsumentów, oraz sankcje dla 
przedsiębiorstw dostaw w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów;

Uzasadnienie

Organy regulacyjne nie tylko dopilnowują, aby środki ochrony konsumenta były skuteczne, 
lecz również aby były egzekwowane.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 24c ustęp 1 litera n) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(n) 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) 

(n) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
stosowania łatwo zrozumiałego jednolitego 
formatu w odniesieniu do danych 
dotyczących zużycia, odpowiednio 
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załącznika A; dostosowanej przedpłaty odzwierciedlającej 
faktyczne zużycie oraz dostępu do danych na 
mocy lit. h) załącznika A;

Uzasadnienie

Konsumenci płacą za gaz z góry, np. wpłacając zaliczki miesięczne. Często płatność z góry 
nie odzwierciedla faktycznego zużycia gazu przez konsumenta. Przedsiębiorstwa energetyczne 
otrzymują więc od konsumentów pożyczkę bez odsetek. Dzięki nowym technologiom, takim jak 
inteligentne systemy pomiarowe, przedsiębiorstwa energetyczne mogą żądać bardziej 
adekwatnych przedpłat.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 24c ustęp 3 litera b) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu, 
a także podejmowanie decyzji, w przypadku 
braku naruszenia reguł konkurencji, w 
sprawie wszelkich stosownych środków, 
niezbędnych i współmiernych, na rzecz 
wspierania skutecznej konkurencji oraz 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
rynku, z uwzględnieniem programów 
uwolnienia gazu;

(b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji badań 
dotyczących funkcjonowania rynków gazu, 
a także podejmowanie decyzji, w oparciu o 
takie badania i w ramach mandatu 
wynikającego z przepisów krajowych, w 
sprawie wszelkich niezbędnych i 
stosownych środków w celu zapewnienia 
spełnienia zobowiązań określonych w 
niniejszej dyrektywie lub jakichkolwiek 
decyzjach organów regulacyjnych lub 
Agencji;

Uzasadnienie

Decyzja organu regulacyjnego w sprawie podjęcia środków określonych w przepisach 
powinna opierać się na wynikach wspomnianych wcześniej badań przeprowadzonych we 
współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji. Ponadto należy uwzględnić drugą 
część poprawki, ponieważ w większości systemów sądowniczych w Unii Europejskiej w 
kompetencji sądu leży jedynie sprawdzenie, czy organ regulacyjny przestrzegał właściwych 
procedur przy podejmowaniu decyzji (znikoma kontrola), lecz nie może orzekać co do istoty 
decyzji. Wymagane są kontrole i bilanse.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 24c ustęp 9 (Dyrektywa 2003/55/WE)

9. Państwa członkowskie stwarzają 
odpowiednie i skuteczne mechanizmy 
regulacji, kontroli i przejrzystości w celu 

9. Państwa członkowskie stwarzają 
odpowiednie i skuteczne mechanizmy 
regulacji, kontroli i przejrzystości w celu 
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unikania jakichkolwiek przypadków 
nadużywania pozycji dominującej, w 
szczególności na szkodę konsumentów i 
jakiegokolwiek zachowania rabunkowego. 
Te mechanizmy biorą pod uwagę 
postanowienia Traktatu, w szczególności 
jego art. 82.

zapewnienia prawdziwego otwartego rynku 
gazu unikania jakichkolwiek przypadków 
nadużywania pozycji dominującej, w 
szczególności na szkodę konsumentów i 
jakiegokolwiek zachowania rabunkowego. 
Te mechanizmy biorą pod uwagę 
postanowienia Traktatu, w szczególności 
jego art. 82.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Załącznik A litera h) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(h) swobodny dostęp do danych dotyczących 
ich zużycia, oraz możliwość, w ramach 
jednoznacznego uzgodnienia i nieodpłatnie, 
udostępnienia każdemu przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy swoich 
danych dotyczących pomiaru. Strona 
odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma 
obowiązek przekazania tych danych 
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie 
określają format danych oraz procedurę 
udostępniania danych dostawcom i 
odbiorcom. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi.

(h) swobodny dostęp do danych dotyczących 
ich zużycia, oraz możliwość, w ramach 
jednoznacznego uzgodnienia i nieodpłatnie, 
udostępnienia każdemu przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy swoich 
danych dotyczących pomiaru. Strona 
odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma 
obowiązek przekazania tych danych 
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie 
określają łatwo zrozumiały format danych 
oraz procedurę udostępniania danych 
dostawcom i odbiorcom. Odbiorca nie może 
zostać obciążony żadnymi dodatkowymi 
kosztami tej usługi.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Załącznik A litera h a) (nowy) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(ha) wpłacenie z góry tylko odpowiednio 
dostosowanej kwoty odzwierciedlającej 
faktyczne zużycie. 

Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Załącznik A litera (i) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(i) otrzymanie co miesiąc właściwych 
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 

i) otrzymanie co miesiąc właściwych 
informacji dotyczących rzeczywistego 
zużycia gazu oraz kosztów oraz łatwy dostęp 
do tych informacji (w ciągu miesiąca). 
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dodatkowymi kosztami tej usługi. Odbiorca nie może zostać obciążony 
żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi.

Poprawka 26
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Załącznik A litera j) (Dyrektywa 2003/55/WE)

(j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku oraz 
rozliczenie konta odbiorcy w ramach 
umowy z poprzednim dostawcą nie później 
niż w ciągu jednego miesiąca od daty 
ostatniej dostawy dokonanej przez 
poprzedniego dostawcę.”

(j) możliwość zmiany dostawcy w 
dowolnym momencie w trakcie roku bez 
dodatkowych kosztów oraz rozliczenie konta 
odbiorcy w ramach umowy z poprzednim 
dostawcą nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od daty ostatniej dostawy 
dokonanej przez poprzedniego dostawcę.” 
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