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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0529),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0317/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 1 litera (b) 
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 2 punkt 36 akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Aby uniknąć wątpliwości, 
długoterminowa umowa przesyłowa 
zawarta przez przedsiębiorstwo, które 
posiada udziały w działalności w zakresie 
dostaw lub produkcji nie oznacza kontroli 
nad systemem przesyłowym. 
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyłączenie z zakresu pojęcia „kontrola” wszelkich umów w zakresie 
dostaw lub produkcji, ponieważ ochronę takich wieloletnich umów, charakterystycznych dla 
sektora gazu, a nie elektryczności, uznano za niezbędną.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Art. 3 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
"3. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, 
że wszyscy odbiorcy będący 
gospodarstwami domowymi oraz małe 
przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z usług 
powszechnych, w szczególności korzystają 
z prawa do dostaw gazu określonej jakości 
za przystępną cenę, którą łatwo można 
porównać, która jest przejrzysta i 
niedyskryminacyjna oraz z prawa do 
wyboru, uczciwości, reprezentacji i 
odszkodowania. Zagwarantują, aby 
przedsiębiorstwa gazowe ponosiły 
zasadniczą odpowiedzialność za wysoką 
jakość usług. Państwa członkowskie 
przyjmują odpowiednie środki w celu 
ochrony odbiorców końcowych i 
zapewniają wysoki stopień ochrony 
konsumenta, a w szczególności 
zapewniają odpowiednie środki ochrony 
słabych ekonomicznie odbiorców, 
włączając w to odpowiednie środki 
chroniące ich przed odłączeniem. W 
związku z tym mogą podjąć odpowiednie 
działania celem ochrony konsumentów na 
obszarach oddalonych, którzy są 
podłączeni do systemów gazu oraz 
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zakładów energochłonnych, zgodnie z 
definicją wyrażoną w art. 17 ust. 1 lit. a 
dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 
października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej1. Państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć dostawcę „z urzędu” dla 
odbiorców podłączonych do sieci gazowej. 
Powinny one zapewnić wysoki stopień 
ochrony odbiorcy, w szczególności 
odnoszący się do przejrzystości ogólnych 
zasad i warunków umownych, ogólnych 
informacji i zasad rozstrzygania sporów. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że uprawniony odbiorca ma realną 
możliwość zmiany dostawcy. W 
odniesieniu co najmniej do odbiorców 
będących gospodarstwami domowymi, 
działania te obejmują działania 
wymienione w załączniku A do niniejszej 
dyrektywy.
_______________ 
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa wypełniające zobowiązania odnośnie do ochrony 
konsumenta i usług o charakterze użyteczności publicznej, świadczyły usługi odpowiedniej 
jakości. Ponadto konieczne jest również zapewnienie dostaw dla konsumentów na odległych 
obszarach, jak również dla zakładów energochłonnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 3 ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Artykuł 3 ustęp 4 otrzymuje 
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następujące brzmienie: 
"4. Państwa członkowskie powinny 
wdrożyć odpowiednie środki w celu 
realizacji spójnych celów społecznych i 
ekonomicznych, ochrony środowiska, 
które mogą obejmować środki 
przeciwdziałające zmianom klimatycznym 
oraz zapewniające bezpieczeństwo dostaw. 
Środki te mogą obejmować w 
szczególności zapewnienie odpowiednich 
bodźców ekonomicznych, z 
wykorzystaniem, tam gdzie zachodzi taka 
potrzeba, wszystkie istniejące narzędzia 
krajowe i wspólnotowe dla konserwacji i 
remontowania oraz budowy koniecznej 
infrastruktury sieciowej, w tym 
utrzymania przepustowości połączeń 
systemowych. Państwa członkowskie 
mogą, przy pełnym poszanowaniu traktatu 
WE, wspierać długoterminowe 
porozumienia między klientami i 
przedsiębiorstwami dostawczymi 
przyczyniające się do poprawy produkcji i 
dystrybucji gazu ziemnego, umożliwiając 
klientom uczciwy udział w korzyściach 
wynikających z tych porozumień, pod 
warunkiem, że takie porozumienia mogą 
się przyczynić do uzyskania optymalnego 
poziomu inwestycji w tym sektorze.”

Or. en

Uzasadnienie

W świetle nowego traktatu wieloletnie umowy w sektorze gazu nie mogą być niekorzystne dla 
docelowego odbiorcy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest na bieżąco informowana o 
tej współpracy.

3. Komisja i państwa członkowskie są na 
bieżąco informowane o tej współpracy.

Or. it

Uzasadnienie

W kontekście solidarności regionalnej ważne jest, aby Komisja działała w porozumieniu z 
państwami członkowskimi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5a ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne 
dotyczące regionalnej współpracy 
solidarnościowej. Środek ten, mający na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki te wykraczają poza zakres komitologii. Kwestia ta nie jest zwyczajnym środkiem 
wykonawczym, ani nie dotyczy „elementów innych niż zasadnicze”. Do zadań Komisji należy 
opracowanie odpowiednich ram regulacyjnych w zakresie regionalnej współpracy 
solidarnościowej przy wykorzystaniu odpowiedniej procedury decyzyjnej.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 5b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie prowadzą 
współpracę dla celów zintegrowania 
swoich rynków krajowych przynajmniej na 
szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie wspierają w szczególności 
współpracę operatorów sieci na szczeblu 
regionalnym, w szczególności zachęcając 
operatorów systemu przesyłowego do 
tworzenia jednolitego interfejsu dla 
użytkowników na terenie kilku państw 
członkowskich 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.”

Or. en

Uzasadnienie

Ważane jest wyznaczenie celów długoterminowych, aby współpraca regionalna była bardziej 
sprawna oraz w celu zapewnienia konwergencji technicznej, w koordynacji z 
postanowieniami rozporządzenia 1775/2005.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Art. 8 ust. 2 otrzymuje następujące 
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brzmienie:
"2. Przepisy przyjęte przez operatorów 
systemów przesyłowych dla bilansowania 
gazu w systemie przesyłu powinny być 
obiektywne, przejrzyste i 
niedyskryminacyjne, z włączeniem 
przepisów dotyczących opłat od 
użytkowników ich sieci w przypadku 
spowodowanego przez nich 
niezbilansowania energetycznego. 
Warunki świadczenia takich usług przez 
operatorów systemu przesyłowego 
ustalane są łącznie z przepisami i taryfami 
zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 2 w 
sposób niedyskryminacyjny, 
odzwierciedlający koszty i są publikowane.
Operatorzy systemów przesyłowych 
upubliczniają działania podjęte w celu 
bilansowania gazu w systemie przesyłu, 
jak również poniesione koszty i dochody 
uzyskane w wyniku takich działań.”

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy systemów przesyłowych mogą się również zdecydować na publikację danych 
dotyczących bilansowania systemu, w ten sposób udstępniając klientom więcej informacji na 
temat kształtowania cen energii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. Operatorzy systemów przesyłowych
stworzą zdolność połączeń wzajemnych 
między swoimi infrastrukturami 
przesyłowymi wystarczającą do 
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zaspokojenia wszelkiego rozsądnego 
zapotrzebowania na zdolności przesyłowe 
stwierdzone w ramach procedury 
przyznania przepustowości (open season 
procedure).”

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić zadania OSP, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie bieżącej zdolności 
przesyłowej na zasadach niedyskryminacyjnych oraz budowanie nowej infrastruktury w 
miejscach, gdzie występuje popyt na rynku.. Zmiany te są zasadnicze dla integracji 
europejskiego rynku energii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 6 c (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 8 ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) W art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4b. Operatorzy systemów przesyłowych 
maksymalizują oferowaną na rynku 
zdolność przesyłową, a przyznawanie i 
wstrzymywanie zdolności po obydwu 
stronach granicy krajowej nie jest 
dyskryminujące dla dostawców 
działających na terenie ich krajów 
pochodzenia i poza jego terenem;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić zadania OSP, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie bieżącej zdolności 
przesyłowej na zasadach niedyskryminacyjnych oraz budowanie nowej infrastruktury w 
miejscach, gdzie występuje popyt na rynku. Zmiany te są zasadnicze dla integracji 
europejskiego rynku energii.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 10 litera (c)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 13 ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz aby 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie mogło w ramach swojej działalności 
dostawczej osiągać nieuczciwych korzyści 
z racji swojej integracji pionowej. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”

4. Komisja może przyjąć wytyczne celem 
określenia wymogów proceduralnych w 
celu zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz aby 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie mogło w ramach swojej działalności 
dostawczej osiągać nieuczciwych korzyści 
z racji swojej integracji pionowej. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Zakres procedury komitologii został zdefiniowany zbyt szeroko.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 ustęp 1 akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Art. 19 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
"1. W celu zorganizowania dostępu do 
instalacji magazynowych i do pojemności 
magazynowych gazociągów i kiedy jest to 
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konieczne z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców, oraz w 
celu zorganizowania dostępu do instalacji 
pomocniczych, państwa członkowskie 
wykorzystują procedurę regulowanego 
dostępu. Niniejszą procedurę należy 
stosować zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ magazynowanie gazu należy do kilku przedsiębiorstw negocjowanie dostępu nie 
umożliwia konkurencyjnego dostępu do magazynowania. W związku z tym lepszy jest dostęp 
regulowany.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 12
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 ustęp 1 akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego 
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 
instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane w ramach różnych procedur 
określonych w ust. 3 i ust. 4.”

„Państwa członkowskie określają i 
publikują kryteria decydujące o tym, czy 
dostęp do instalacji magazynowych i do 
pojemności magazynowych gazociągów 
jest konieczny z technicznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia, aby 
zapewnić skuteczny dostęp do systemu dla 
realizacji dostaw do odbiorców. Państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej, lub zobowiązują operatorów 
systemu magazynowania i przesyłowego 
do podania do wiadomości publicznej, 
które instalacje magazynowe lub części 
instalacji magazynowych i które 
pojemności magazynowe gazociągów są 
oferowane.”
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Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 19 ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W art. 19 skreśla się ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ magazynowanie gazu należy do kilku przedsiębiorstw negocjowanie dostępu nie 
umożliwia konkurencyjnego dostępu do magazynowania. W związku z tym lepszy jest dostęp 
regulowany.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 ustęp 1 część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, 
art. 19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami:

1. Główne nowe elementy infrastruktury 
gazowej, tzn. gazociągi międzysystemowe 
państw członkowskich, instalacje LNG i 
instalacje magazynowe, mogą na wniosek 
zostać zwolnione, na czas ograniczony, od 
stosowania wymogów art. 7, art. 18, art. 9, 
art. 19, art. 20 i art. 24c ust. 4, 5 i 6 pod 
następującymi warunkami:

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić jaki rodzaj infrastruktury podlega zwolnieniu, określając jednocześnie, że 
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Agencja ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy przyznane zwolnienie dotyczy więcej niż 
dwóch Państw Członkowskich.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 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 dwóch państw 
członkowskich, Agencja wykonuje zadania 
powierzone urzędowi regulacji na mocy 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić jaki rodzaj infrastruktury podlega zwolnieniu, określając jednocześnie, że 
Agencja ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy przyznane zwolnienie dotyczy więcej niż 
dwóch państw członkowskich.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 ustęp 3 akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyznaniem odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości. Zgodnie z tymi 
przepisami wszyscy potencjalnie 
zainteresowani użytkownicy 

Decydując o przyznaniu odstępstwa urząd 
regulacji podejmuje decyzje w sprawie 
przepisów i mechanizmów zarządzania i 
alokacji przepustowości, o ile nie stanowi 
to przeszkody dla realizacji kontraktów 
długoterminowych. 
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infrastruktury są wzywani do określenia 
swojego zainteresowania zawieraniem 
kontraktów na przepustowość, zanim ma 
miejsce alokacja przepustowości dla 
nowej infrastruktury, włącznie z alokacją 
na własny użytek. Urząd regulacji 
nakłada wymóg, aby przepisy w sprawie 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
obejmowały obowiązek oferowania 
niewykorzystanej przepustowości na 
rynku wtórnym, jak również nakłada 
wymóg, aby użytkownicy instalacji byli 
uprawnieni do obrotu swoimi 
zakontraktowanymi przepustowościami na 
rynku wtórnym. W swojej ocenie 
kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i e) niniejszego artykułu, urząd 
regulacji bierze pod uwagę wyniki 
procedury alokacji przepustowości.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić jaki rodzaj infrastruktury podlega zwolnieniu, określając jednocześnie, że 
Agencja ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy przyznane zwolnienie dotyczy więcej niż 
dwóch państw członkowskich. Przyznanie zwolnienia nie powinno przy tym zapobiegać 
sporządzaniu umów długoterminowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 ustęp 5 akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydane przez Komisję zatwierdzenie
decyzji o przyznaniu odstępstwa przestaje 
obowiązywać pod upływie dwóch lat od 
jego przyjęcia, jeżeli do tego czasu budowa 
infrastruktury jeszcze się nie rozpoczęła, 
zaś po upływie pięciu lat, jeżeli do tego 
czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury.

Urząd regulacji może ocenić konieczność 
rewizji decyzji o przyznaniu odstępstwa 
dwa lata po jej przyjęciu, jeżeli do tego 
czasu budowa infrastruktury jeszcze się nie 
rozpoczęła, zaś po pięciu latach, jeżeli do 
tego czasu nie rozpoczęto eksploatacji 
infrastruktury lub w dowolnym 
późniejszym momencie, który uzna za 
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stosowny.

Or. en

Uzasadnienie

Urząd regulacji może podjąć decyzję o ocenie potrzeby przedłużenia decyzji o przyznaniu 
odstępstwa na okres dłuższy niż początkowo przyjęty lub o zmianie terminu obowiązywania 
samego odstępstwa.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 13
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 22 ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Odstępstwa, o których mowa w ust. 1 
obejmują automatycznie odstępstwa 
przyznane na mocy niniejszego artykułu w 
dniu wejścia w życie dyrektywy .../.../WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego1].
______________ 
1 Dz. U. ...

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta spowoduje, że nowe inwestucje nie będą dyskryminowane.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden krajowy urząd regulacji.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden krajowy urząd regulacji ds. energii 
elektrycznej i gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Wskazane jest uniknięcie nieporozumienia ze względu na obowiązek reprezentowania tego 
urzędu w Agencji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24a ustęp 3 litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat i nie może zostać 
zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie 
swojej kadencji, chyba że nie spełnia już 
warunków określonych w niniejszym 
artykule lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

(b) jego zarząd jest powoływany na 
nieodnawialną kadencję wynoszącą co 
najmniej pięć lat, podlegającą wyłącznie 
jednokrotnemu przedłużeniu i nie może 
zostać zwolniony z pełnienia funkcji w 
trakcie swojej kadencji, chyba że nie 
spełnia już warunków określonych w 
niniejszym artykule lub dopuścił się 
poważnego uchybienia.

Or. en

Uzasadnienie

Pięcioletnia kadencja krajowego urzędu regulacyjnego powinna być jednokrotnie 
odnawialna, ze względu na jego długoterminowy charakter i potrzebę stabilizacji w sektorze 
energetycznym; mianowanie na dłuższy okres nie powinno podlegać przedłużeniu.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24b litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) zapewnienie, we współpracy z 
właściwymi krajowymi organami, ochrony 
konsumenta opartej na wysokiej jakości 
usług, dostępie do wiarygodnych i jasnych 
informacji oraz skutecznym prawie do 
odwołania.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 1 litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, a także dokonywanie 
przeglądu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

(g) monitorowanie bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci, ustanawianie norm i 
wymogów co do jakości usług i dostaw, a 
także dokonywanie kontroli faktycznej 
jakości usług i dostaw, bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre krajowe organy regulacyjne mają już obecnie za zadanie monitorowanie działania 
rynku gazu ziemnego, również pod względem jakości dostaw i usług dla konsumentów, którzy 
w ten sposób dostrzegą realne korzyści wynikające z bardziej spójnych i przejrzystych 
uregulowań.

Należy również zagwarantować, aby krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za 
ustanawianie i zatwierdzanie taryf ponosiły również odpowiedzialność za ustanawianie 
odpowiednich metodologii ustalania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych celem uzyskania 
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bardziej stabilnych i przejrzystych ram regulacyjnych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 1 litera (k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) monitorowanie i dokonywanie 
przeglądu warunków dostępu do 
magazynowania, pojemności 
magazynowych gazociągów i do innych 
usług pomocniczych wyszczególnionych w 
art. 19;

(k) monitorowanie warunków dostępu do 
magazynowania, pojemności 
magazynowych gazociągów i do innych 
usług pomocniczych wyszczególnionych w 
art. 19;

Or. en

Uzasadnienie

Różnica między „monitorowaniem” i „dokonywaniem przeglądu” jest niejasna i odniesienie
do „przeglądu” stanowi często podstawę prawną dla szczegółowych uprawnień ex ante z 
zakresu magazynowania, pojemności magazynowych gazociągów i do innych usług 
pomocniczych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 1 litera (l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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, skuteczne otwarcie 
rynku gazu ziemnego oraz prawo wyboru 
dla konsumenta, ochrona słabych 
ekonomicznie odbiorców, oraz 
dopilnowanie, aby środki ochrony 
konsumenta, o których mowa w 
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załączniku A, były skuteczne;

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest osiągnięcie prawdziwego otwarcia rynku gazu dla wszystkich podmiotów 
obecnych na rynku.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 1 litera (m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) publikowanie co najmniej raz w roku 
zaleceń dotyczących sposobu zapewnienia 
zgodności taryf za dostawy z art. 3;

(m) publikowanie co najmniej raz w roku 
zaleceń dotyczących sposobu zapewnienia 
zgodności taryf za dostawy z bieżącymi 
wydarzeniami na rynku oraz z art. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest osiągnięcie prawdziwego otwarcia rynku gazu dla wszystkich podmiotów 
obecnych na rynku.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 1 litera (n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) zapewnienie dostępu do danych 
dotyczących zużycia przez odbiorców, 
stosowania jednolitego formatu w 
odniesieniu do danych dotyczących 
zużycia oraz dostępu do danych na mocy 

(n) zapewnienie wszystkim podmiotom 
działającym na rynku skutecznego i 
równego dostępu do danych dotyczących 
zużycia przez odbiorców, stosowania 
jednolitego formatu w odniesieniu do 
danych dotyczących zużycia oraz dostępu 
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lit. h) załącznika A; do danych na mocy lit. h) załącznika A;

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest osiągnięcie prawdziwego otwarcia rynku gazu dla wszystkich podmiotów 
obecnych na rynku.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 1 litera (p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) monitorowanie prawidłowego 
stosowania kryteriów określających, czy 
dana instalacja magazynowa wchodzi w 
zakres art. 19 ust. 3 lub art. 19 ust. 4.

(p) monitorowanie prawidłowego 
stosowania kryteriów pozwalających 
stwierdzić, czy dostęp do instalacji 
magazynowych i do pojemności 
magazynowych gazociągów jest konieczny 
z technicznego lub ekonomicznego punktu 
widzenia, aby zapewnić skuteczny dostęp 
do systemu realizacji dostaw dla 
odbiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z nowymi postanowieniami art. 19 ust. 1 niniejszego wniosku.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 3 litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji 

(b) prowadzenie we współpracy z 
krajowym organem ochrony konkurencji, 
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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;

przy wzajemnym poszanowaniu 
kompetencji, badań faktograficznych 
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, gdyż są one zgodne z koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw;

Or. it

Uzasadnienie

Poszanowanie zakresu kompetencji obydwu organów oraz wyjaśnienie, że organ regulacji 
energii jest odpowiedzialny za przeprowadzanie oceny ex ante, podczas gdy organ 
antymonopolowy będzie odpowiedzialny za monitorowanie ex post, stanowią kwestie o 
zasadniczym znaczeniu.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 3 litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) nakładanie skutecznych, odpowiednich
i odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji urzędu regulacji lub Agencji; 

(d) nakładanie skutecznych, jednolitych i 
odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa gazownicze, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji urzędu regulacji lub Agencji; 

Or. it

Uzasadnienie

Poza tym, że sankcje muszą być skuteczne i odstraszające, konieczne jest, aby były 
również„jednolite” we wszystkich państwach członkowskich.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 4 litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
zasad, warunków i taryf za dostęp do 
instalacji LNG. Te taryfy pozwalają na 
realizację koniecznych inwestycji w sieci i 
instalacje LNG w sposób, który umożliwia 
tym inwestycjom zagwarantowanie 
opłacalności i wykonalności sieci oraz 
instalacji LNG;

(a) przyłączania i dostępu do sieci 
krajowych, z uwzględnieniem taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, 
metodologii ustalania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych, a także zasad, warunków 
i taryf za dostęp do instalacji LNG. Te 
taryfy pozwalają na realizację koniecznych 
inwestycji w sieci i instalacje LNG w 
sposób, który umożliwia tym inwestycjom 
zagwarantowanie opłacalności i 
wykonalności sieci oraz instalacji LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Organ regulacyjny musi być również poinformowany o metodologii używanej do ustalania 
taryf.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów systemów przesyłowych, 
magazynowania, LNG i dystrybucyjnych
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 

6. Urzędy regulacji posiadają uprawnienia 
do wymagania w razie konieczności od 
operatorów infrastruktury podlegającej 
regulowanemu dostępowi stron trzecich w 
myśl art. 18, art. 19 ust. 4 oraz art. 20,
zmiany warunków, włącznie z taryfami, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
celu zapewnienia, że są one współmierne i 
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stosowane w sposób niedyskryminujący. stosowane w sposób niedyskryminujący.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uwzględnienie, że w pewnych okolicznościach dyrektywa 
umożliwia, aby dostęp do infrastruktury nie był regulowany.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
regulacji, ma prawo odwołania się do 
organu niezależnego od uczestniczących 
stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają, że 
na szczeblu krajowym istnieją właściwe 
mechanizmy, dzięki którym strona, której 
dotyczy decyzja krajowego urzędu 
regulacji, ma prawo odwołania się do 
krajowego organu sądowego niezależnego 
od uczestniczących stron oraz od rządu 
tego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić niezależność i sprawiedliwość decyzji wydawanych przez krajowe organy 
regulacji, odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ, taki jak sąd, który 
nie podlega wpływowi interesów prywatnych lub politycznych, co jest również zgodne z art. 
22 ust. 2, który wprowadza niezależność organów regulacyjnych od wszelkich podmiotów 
publicznych lub prywatnych, interesów rynkowych lub rządów. Rozpatrywanie odwołań przez 
sądy pomoże w uniezależnieniu decyzji organów regulacyjnych od wpływów politycznych. Jest 
to niezbędne również z tego względu, że w niektórych krajach w decyzje te zaangażowane są 
władze lokalne.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24c ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez urzędy 
regulacji uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Określenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych wykracza poza zakres środków 
przyjmowanych w ramach procedury komitologii.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24d ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Urzędy regulacji mogą zawierać 
porozumienia z innymi urzędami regulacji 
w Unii, aby rozwinąć współpracę w 
dziedzinie regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Urzędy regulacji muszą być uprawnione, na mocy prawodawstwa krajowego, do zawierania 
porozumień z innymi organami regulacyjnymi w UE sprzyjających rozwojowi współpracy i 
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spójności regulacyjnej.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24d ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie zakresu obowiązków urzędów 
regulacji w odniesieniu do współpracy z 
innymi urzędami regulacji oraz z Agencją, 
a także w sprawie sytuacji, w których 
Agencja staje się właściwa do 
podejmowania decyzji w sprawie systemu 
regulacyjnego dotyczącego infrastruktur 
łączących co najmniej dwa państwa 
członkowskie. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

System regulacyjny dotyczący kwestii transgranicznych, z którym wiąże się określenie zakresu 
obowiązków urzędów regulacji w odniesieniu do współpracy z innymi urzędami regulacji 
oraz z Agencją, ma zbyt zasadnicze znaczenie, aby mógł zostać określony zwyczajnie w 
ramach procedury komitologii, obejmującej jedynie „elementy inne niż istotne”. Dla 
uprawnień Agencji konieczna jest podstawa prawna przyjęta w klasycznym procesie 
decyzyjnym.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24f ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji krajowego urzędu regulacji, 
krajowego organu ochrony konkurencji 
oraz Komisji, stosowne dane dotyczące 
wszelkich transakcji w ramach kontraktów 
na dostawy gazu i derywatów gazowych z 
odbiorcami hurtowymi i operatorami 
systemu przesyłowego, a także operatorami 
systemu magazynowania i LNG.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa dostaw przez okres co 
najmniej pięciu lat przechowywały do 
dyspozycji właściwych urzędów, do 
realizacji ich zadań, stosowne dane 
dotyczące wszelkich transakcji w ramach 
kontraktów na dostawy gazu i derywatów 
gazowych z odbiorcami hurtowymi i 
operatorami systemu przesyłowego, a także 
operatorami systemu magazynowania i 
LNG.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki gromadzenia danych odnośnie do umów hurtowych powinny być jasno określone i 
związane z konkretnymi zadaniami właściwych organów. Właściwe urzędy mogą obejmować 
organy inne niż organy wymienione we wniosku dotyczącym dyrektywy. Co do krajowych 
urzędów regulacyjnych, art 24c ust. 3 lit. c wniosku Komisji umożliwia również urzędom 
regulacyjnym „zwracanie się do przedsiębiorstw gazowniczych o wszelkie informacje 
stosowne z punktu widzenia realizacji jego zadań”. Wymogi dotyczące przechowywania 
danych powinny być zgodne z tym przepisem.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 14
Dyrektywa 2003/55/WE
Artykuł 24f ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regulacji może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp 
nie ma zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które wchodzą 

3. Urząd regulacji może podejmować 
decyzje o udostępnieniu uczestnikom 
rynku niektórych elementów tych 
informacji pod warunkiem, że nie zostaną 
ujawnione informacje istotne z 
handlowego punktu widzenia, dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp 
nie ma zastosowania do informacji o 
instrumentach finansowych, które wchodzą 
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w zakres dyrektywy 2004/39/WE. w zakres dyrektywy 2004/39/WE, ani do 
długoterminowych umów na import gazu 
z państw trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnianie danych musi być niezbędne i współmierne. Rynek gazu w UE jest ściśle 
uzależniony od dostaw z państw trzecich, opartych najczęściej na dwustronnych umowach 
długoterminowych negocjowanych przez unijnych importerów gazu z producentami spoza 
UE. W tym kontekście publikowanie strategicznych danych dotyczących takich umów, 
szczególnie cen, nawet w formie zagregowanej (np. średnia cena importowanego gazu), 
byłoby w sposób oczywisty sprzeczne z interesami unijnych importerów gazu, gdyż 
oznaczałoby poinformowanie pozaunijnych producentów gazu o warunkach sprzedaży 
oferowanych przez konkurencję.
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UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Rynek gazu i energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla Unii Europejskiej, która 
kilkakrotnie podkreślała, że pragnie mówić jednym głosem na temat kwestii w dziedzinie 
energii.

Aby Unia Europejska mogła osiągnąć przyjęty cel, tj. ustanowienie wewnętrznego rynku 
energii, zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie równych reguł gry, pod względem 
konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze gazu i energii 
elektrycznej.

W tym celu Komisja przedstawiła trzeci pakiet energetyczny, który powinien uskutecznić 
liberalizację rynku, czego nie udało się osiągnąć wcześniejszym pakietom1.

SPECYFIKA SEKTORA GAZOWEGO

Zamiarem Komisji jest przyjęcie we wniosku takiego samego podejścia do sektora gazu i 
energii elektrycznej.

Wniosek ten ma bez wątpienia duże znaczenie, gdyż ustanowi symetryczny, zharmonizowany 
rynek energii, w ten sposób pomagając przełamać wysoki stopień koncentracji utrzymujący 
się w wielu państwach; ułatwiając nowym przedsiębiorstwom wejście na rynek i zapewniając 
warunki konkurencji, które w perspektywie długoterminowej spowodują spadek cen, 
korzystny dla końcowego odbiorcy.

Jednakże sprawozdawca uważa, że ze względu na strukturalne zróżnicowanie obydwu 
rynków, niebagatelną zależność od państw pozaunijnych w sektorze gazu, rozbieżne sposoby 
wdrażania istniejących przepisów przez państwa członkowskie oraz istnienie wieloletnich 
umów na dostawy w sektorze gazu należy wprowadzić podział na sektor gazu i sektor energii 
elektrycznej.

W tym kontekście sprawozdawca utrzymuje, że długoterminowe umowy na dostawy powinny 
polegać ochronie, gdyż w istocie nie oznaczają one, że operator zaangażowany w dostawy 
„kontroluje” sieć. Państwa członkowskie powinny mieć zatem swobodę, wypełniając swoje
zobowiązania traktatowe, promowania porozumień, które przyczyniają się do poprawy
produkcji i dystrybucji energii, będąc jednocześnie korzystnymi dla konsumenta i 
zapewniając dochodowość inwestycji.

ROZDZIELNOŚĆ (UNBUNDLING)

Zasadnicza część pakietu dotyczy bez wątpienia rozdziału własności. W części tej wyraźnie 

                                               
1 Proces liberalizacji rynku gazu rozpoczął się w 1999 r., chociaż przełomowym wydarzeniem dla tworzenia 
europejskiego rynku energii było wprowadzenie dyrektywy z czerwca 2003 r. 
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uniemożliwiono przedsiębiorstwom zintegrowanym pionowo posiadanie udziałów zarówno w 
dostawach, jak i w przesyle gazu. 

Istniejące przepisy prawne, przewidujące oddzielenie pod względem prawnym oraz 
funkcjonalnym operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów zajmujących się 
dostawami, nie pomogły rozwiązać konfliktu interesów w przedsiębiorstwach zintegrowanych 
pionowo wykorzystującym sieć do utrzymania dominującej pozycji na rynku, ponieważ nic 
nie zachęca tych przedsiębiorstw do inwestowania w nowe sieci i do umożliwiania dostępu do 
rynku nowym operatorom.

W związku z tym sprawozdawca przyjmuje pogląd, że rozdzielenie własności stanowi 
zapewne najlepszy sposób zapewnienia pełnej wzajemnej niezależności operatorów sieci 
przesyłowych i operatorów zajmujących się dostawami; stanowi to bez wątpienia najbardziej 
realną i skuteczną opcję, w porównaniu z niezależnym operatorem systemu, w przypadku 
którego konieczne byłyby mało sprawne i skomplikowane struktury zarządzania oraz 
rygorystyczna kontrola stosowania przepisów. Należy również pamiętać, że eksperymentalne 
wprowadzenie niezależnego operatora systemu w kilku państwach członkowskich nie 
zakończyło się sukcesem.

Równie pilna jest potrzeba faktycznego oddzielenia operatorów systemu magazynowania i 
systemu przesyłowego od działalności w dziedzinie dostaw uzależnionych od przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo, aby zapewnić przejrzyste zarządzanie przepustowością oraz 
większe bezpieczeństwo dostaw. Sprawozdawca jest przekonany, że celem ograniczenia 
dyskryminacyjnego podejścia do operatorów nowego systemu, dostęp do systemu 
magazynowania powinien być regulowany, a nie negocjowany.

Jednakże kwestią o zasadniczym znaczeniu jest symetryczne przeprowadzenie liberalizacji 
rynku gazu, przewidujące harmonizację w zakresie stopnia otwarcia rynków krajowych. 
Wzajemność powinna w pewnym stopniu mieć zastosowanie również do krajów trzecich; w 
tej kwestii sprawozdawca wyraża poparcie dla klauzuli ochronnej przewidzianej przez 
Komisję, uważa jednak za sprawę dużej wagi, aby porozumienia zawierane przez UE z 
krajami spoza UE, będącymi potencjalnymi inwestorami, były w większym stopniu 
uregulowane, zarówno co do formy jak i treści.

NIEZALEŻNOŚĆ KRAJOWYCH ORGANÓW REGULACYJNYCH

Wprowadzając trzeci pakiet, Komisja zamierza przyznać kluczową rolę krajowym organom 
regulacyjnym; powinny one mieć osobowość prawną, autonomię budżetową i będą musiały 
udowodnić swą całkowitą niezależność w zakresie zarządzania.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z wniosków Komisji, które mają na celu 
harmonizację i wzmocnienie funkcji krajowych organów regulacyjnych.

Krajowe organy regulacyjne powinny mieć także możliwość stosowania odpowiednich 
środków odstraszających i uprawnienia do nakładania sankcji, które powinny być takie 
same dla wszystkich organów regulacyjnych.

Sprawozdawca uważa, że organy regulacyjne powinny przeprowadzać badania faktograficzne 
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dotyczące działania rynków z poszanowaniem zakresu kompetencji organów 
antymonopolowych.

Sprawozdawca zgadza się również co do koniczności sformalizowania zobowiązań w 
zakresie współpracy między organami regulacyjnymi, zobowiązując Komisję, aby za 
pośrednictwem Agencji upewniła się, że taka współpraca ma faktycznie miejsce.

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura ma niewątpliwie pierwszoplanowe znaczenie w ustanawianiu europejskiego 
zintegrowanego rynku energetycznego.
Należy pamiętać o sytuacji w nowych państwach członkowskich, które ze względu na braki w 
infrastrukturze lub całkowity brak infrastruktury, są całkowicie zależne od operatorów spoza 
UE w zakresie dostaw gazu.

Obecne przepisy obejmują szereg propozycji, które mają zachęcić nowych operatorów do 
inwestowania w infrastrukturę i których podstawą jest odstępstwo od regulowanego dostępu 
stron trzecich do sieci.

Sprawozdawca jest zdania, że ostateczny cel przyznawanych odstępstw, który stanowi 
zwiększenie inwestycji w infrastrukturę, ma zasadnicze znaczenie dla ustanowienia 
zintegrowanego rynku europejskiego, co oznacza nie tylko inwestycje ponadgraniczne, ale 
również inwestycje w gazyfikatory i instalacje magazynowe gazu.

Co do nowego wniosku, który został nieznacznie zmieniony w celu dostosowania go do 
przepisów o oddzieleniu własności, sprawozdawca jest zdania, że aby uniknąć 
niejednoznacznych interpretacji, przyznawanie odstępstw powinno się opierać na pełnym 
poszanowaniu rynku, z pro-konkurencyjnego punktu widzenia oraz na jasnych przepisach 
przyjętych z wyprzedzeniem, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Sprawozdawca 
uważa również, że niezbędna jest ochrona inwestycji, które są już w toku, poprzez 
rozszerzenie odstępstw od regulowanego dostępu stron trzecich do sieci i objęcie nimi tych 
inwestycji.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji dotyczącą systematycznej 
współpracy między operatorami sieci, co najmniej na szczeblu lokalnym, jednak uważa za 
niezbędne uskutecznienie tej współpracy przewidując ustanowienie jednolitej struktury 
zarządzania siecią na szczeblu regionalnym. Komisję trzeba będzie informować o tej 
współpracy w porozumieniu z państwami członkowskimi.

UPRAWNIENIA KOMISJI

Dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku gazu ziemnego przewiduje rozszerzenie 
uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania wiążących wytycznych w ramach tzw. 
procedury komitologii w szeregu przypadków, począwszy od wyznaczania i certyfikacji 
operatorów systemu przesyłowego, poprzez kontrolę przestrzegania zobowiązań, stosowanie 
uprawnień regulacyjnych i zezwalanie na odstępstwa w przypadku nowej infrastruktury itp.

Sprawozdawca wyraża poparcie dla propozycji, aby w przypadku poważnych wątpliwości 
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Komisja była najwyższym organem właściwym do rozstrzygania w sporach, w tym 
kompetencyjnych, a także podejmowania wiążących decyzji w sprawach o charakterze 
technicznym; jednak uważa, że w niektórych fragmentach dyrektywy Komisja przekracza 
swoje uprawnienia; w szczególności, w przypadkach gdy jest ona powołana do przyjmowania 
wytycznych w ramach procedury komitologii z prawem do kontroli, która to procedura 
powinna mieć zastosowanie do przyjmowania przepisów ogólnych, mających na celu zmianę 
innych niż zasadnicze elementów dyrektywy.

PRZEJRZYSTOŚĆ I OCHRONA KONSUMENTÓW

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu cierpi na brak przejrzystości, który stoi na 
przeszkodzie skutecznej alokacji zasobów oraz uniemożliwia wejście na rynek nowym 
operatorom.

Rachunki są często nieczytelne, a w wielu przypadkach konsumenci nie mają dostępu do 
informacji o swoim własnym zużyciu energii lub do taryf stosowanych przez operatorów. W 
związku z tym sprawozdawca podkreśla potrzebę zwiększenia zaufania rynku poprzez 
udostępnienie konsumentom (na specjalnych stronach internetowych) informacji o 
największym możliwym zakresie, dotyczących umów na dostawy energii i derywatów, 
przewidując również prawo do reklamacji.

Większa przejrzystość jest korzystna nie tylko dla konsumentów, którzy mieliby dostęp do 
informacji, ale również dla samych operatorów, gdyż uzyskaliby oni dostęp do informacji 
rynkowych na temat operatorów z krajów trzecich, którzy zostaliby poddani takim samym 
wymogom przejrzystości jak operatorzy europejscy. 

Sprawozdawca uważa, że niezbędne jest, aby operatorzy ponosili większą odpowiedzialność 
odnośnie do usług użyteczności publicznej oferowanych konsumentom, tak aby, w celu 
przeprowadzenia oceny jakości oferowanych przez nich usług, przewidywali oni taryfy 
socjalne chroniące wrażliwych konsumentów.
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