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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0530),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0318/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej i 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.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 9 preambuły

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę doradczą wobec 
Komisji w kwestiach dotyczących regulacji 
rynku. Agencja powinna mieć również 
obowiązek powiadamiać Komisję, gdy 
stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników, lub że 
krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny 
obraz krajowych organów regulacyjnych, 
powinna pełnić rolę doradczą wobec 
Komisji w kwestiach dotyczących regulacji 
rynku. Agencja powinna mieć również 
obowiązek powiadamiać Komisję, gdy 
stwierdzi, że współpraca pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych nie 
przynosi wymaganych wyników, lub że 
krajowy organ regulacyjny, który wydał 
decyzję naruszającą wytyczne, odmawia 
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zastosowania się do opinii Agencji. zastosowania się do opinii, zaleceń i 
decyzji Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać uprawnienia niezbędne do skutecznego wykonywania swoich 
ważnych funkcji regulacyjnych.

Poprawka 2
Punkt 10 preambuły

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

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać uprawnienia konieczne do wykonywania swoich ważnych funkcji 
regulacyjnych w sposób gwarantujący skuteczną współpracę transgraniczną.

Poprawka 3
Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) Agencja powinna w miarę potrzeb 
konsultować się z zainteresowanymi 
stronami i stwarzać im racjonalną 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków, takich jak 
projekty kodeksów i przepisów 
dotyczących sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami powinny stanowić kluczową część 
pracy Agencji. Jawne konsultacje w ramach przygotowywania projektów środków, takich jak 
projekty kodeksów i przepisów dotyczących sieci powinna przeprowadzać Agencja, a nie 
Europejskie Sieci OSP (ang. ENTSO).
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Poprawka 4
Punkt 15 preambuły

(15) Agencja powinna być finansowana 
głównie z budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich, a także ze składek i 
dobrowolnych wpłat. W szczególności 
środki gromadzone obecnie przez organy 
regulacyjne na cele współpracy na szczeblu 
europejskim powinny pozostawać dostępne 
dla Agencji. Procedura budżetowa 
Wspólnoty powinna nadal mieć 
zastosowanie w zakresie dotacji, którymi 
obciążany jest budżet ogólny Wspólnot 
Europejskich. Kontrolę ksiąg 
rachunkowych powinien prowadzić 
Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z art. 91 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) 
nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie ramowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów 
określonych w art. 185 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich.

(15) Agencja powinna być finansowana 
głównie z budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich, a także ze składek i wpłat. W 
szczególności środki gromadzone obecnie 
przez organy regulacyjne na cele 
współpracy na szczeblu europejskim 
powinny pozostawać dostępne dla Agencji. 
Procedura budżetowa Wspólnoty powinna 
nadal mieć zastosowanie w zakresie 
dotacji, którymi obciążany jest budżet 
ogólny Wspólnot Europejskich. Kontrolę 
ksiąg rachunkowych powinien prowadzić 
Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z art. 91 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) 
nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie ramowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów 
określonych w art. 185 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat mogłaby rodzić wątpliwości co do 
przejrzystości oraz niezależności Agencji.

Poprawka 5
Punkt 15 a preambuły (nowy)

(15a) Od chwili rozpoczęcia działalności 
przez Agencję jej budżet powinien 
podlegać ciągłej ocenie przez władzę 
budżetową w oparciu o obciążenie pracą i 
wyniki. Ocena ta pozwoli określić, czy 
zapewniono wystarczające zasoby ludzkie 
i finansowe. Budżet gwarantuje 
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przestrzeganie najwyższych standardów 
skuteczności. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest stały przegląd wydatków i zasobów ludzkich. 

Poprawka 6
Punkt 18 a preambuły (nowy)

(18a) Najpóźniej w ciągu czterech lat od 
rzeczywistego rozpoczęcia działalności 
przez Agencję, a następnie co pięć lat 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat konkretnych zadań Agencji i 
osiągniętych rezultatów, uzupełnione 
stosownymi wnioskami. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest stały przegląd skuteczności Agencji oraz stworzenie podstaw do ewentualnego 
wprowadzenia potrzebnych zmian w późniejszym okresie.

Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 4

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
[miejscowość]. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

4. Siedziba Agencji znajduje się w 
Brukseli. Do czasu przygotowania jej 
własnych lokali, Agencja będzie mieścić 
się w lokalach Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Bruksela jest najlepszym miejscem na siedzibę Agencji. Ograniczy to koszty podróży i zapewni 
łatwiejszy kontakt z DG TREN oraz Europejskimi Sieciami Operatorów Systemów 
Przesyłowych (ENTSO), które nadal będą miały siedzibę w Brukseli, a także z innymi 
ważnymi stowarzyszeniami zainteresowanych stron. ERGEG ma obecnie siedzibę w Brukseli i 
działa skutecznie. Bruksela jest europejską stolicą mającą najlepsze połączenia ze wszystkimi 
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pozostałymi stolicami państw UE.

Poprawka 8
Artykuł 4

Rodzaje aktów wydawanych przez Agencję Zadania Agencji
Agencja może: Agencja, w ramach wspierania celu swej 

działalności określonego w art. 1:
(a) wydawać opinie skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych;

(a) wydaje opinie, zalecenia i decyzje
skierowane do operatorów systemów 
przesyłowych, związane ze wszystkimi 
sprawami technicznymi dotyczącymi
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

(b) wydawać opinie skierowane do 
organów regulacyjnych;

(b) wydaje opinie skierowane do organów 
regulacyjnych;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji;

(c) wydaje opinie i zalecenia skierowane 
do Komisji, Parlamentu Europejskiego 
lub Rady;

(d) wydawać indywidualne decyzje w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 7 i 8;

(d) wydaje decyzje w określonych 
przypadkach, o których mowa w art.6, 7, 8, 
8a, 8b i 8c;

(e) zapewnia ramy współpracy krajowych 
organów regulacyjnych;
(f) dokonuje przeglądu wykonywania 
zadań przez Europejskie Sieci OSP;
(g) ustanawia zasady i warunki 
ekonomiczne i techniczne dla 
opracowywania projektów kodeksów i 
przepisów sporządzonych przez 
Europejskie Sieci OSP i zatwierdza je w 
celu zagwarantowania sprawnego i 
bezpiecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;
(h) określia metodologie i taryfy dla 
europejskich mechanizmów rekompensat 
między OSP, w oparciu o ocenę 
aktualnych kosztów OSP;
(i) prowadzi ogólnounijne konsultacje w 
wyżej wspomnianych kwestiach.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie przewidziano unijnych ram skutecznej współpracy krajowych 
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organów regulacyjnych. Aby skutecznie rozwiązywać problemy transgraniczne, Agencja musi 
mieć rzeczywiste uprawnienia. Agencja musi odgrywać większą rolę w inicjowaniu, 
monitorowaniu i zatwierdzaniu projektów środków autorstwa OSP, aby zapewnić całkowitą 
ochronę interesu publicznego. Agencja powinna także odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu 
kodeksów operatorów sieci przesyłowych i w sposobie ich egzekwowania. Ogólnie rzecz 
ujmując, Agencja musi uczestniczyć w określaniu zakresu i treści unijnych kodeksów.

Poprawka 9
Artykuł 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.

Na wniosek Komisji, Parlamentu 
Europejskiego lub Rady lub z własnej 
inicjatywy Agencja może przedkładać 
Komisji, Parlamentowi Europejskiemu 
lub Radzie opinię w sprawie wszelkich 
zagadnień związanych z celem, dla którego 
Agencja została ustanowiona.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowaną poprawką do art. 4 lit. c) do listy instytucji, które mogą otrzymywać 
opinie od Agencji należy dodać Parlament Europejski i Radę.

Poprawka 10
Artykuł 6 ustęp 3

3. Agencja może przedstawiać opinię
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
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.

3. Agencja zatwierdza kodeksy i 10-letni 
plan inwestycyjny Europejskich Sieci
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej i Gazu, o których 
mowa w art. 2c rozporządzenia (WE) 
nr 1228/2003, oraz w art.2c 
rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, 
gwarantując brak dyskryminacji, 
skuteczną konkurencję oraz sprawne i 
bezpieczne funkcjonowanie rynku. 
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Or. en

Uzasadnienie

Kodeksy sieci i projekt 10-letniego planu inwestycyjnego powinny być zatwierdzane przez 
Agencję. Konieczne jest uniknięcie samoregulacji na szczeblu UE. Obowiązkiem krajowego 
organu regulacyjnego jest zatwierdzenie planów inwestycyjnych OSP. Dlatego też na szczeblu 
UE Agencja powinna zatwierdzać ogólnounijny 10-letni plan inwestycyjny. Inwestorzy 
potrzebują jasnych i przewidywalnych podstaw. Ważne jest zatem, aby plany inwestycyjne 
podlegały zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, wolne od ingerencji handlowych 
i politycznych.

Poprawka 11
Artykuł 6 ustęp 3 a (nowy)

3a. 10-letnie plany inwestycyjne zawierają 
przepisy dotyczące przejścia na sieci 
inteligentne w ciągu 10 lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. 
Prowadzone są konsultacje z Agencją i 
krajowymi organami regulacyjnymi w 
sprawie postępów operatorów systemów 
przesyłowych w dziedzinie rozwoju sieci 
inteligentnych. W tym celu zostaje 
utworzony stopniowy harmonogram, 
zawierający cele do realizacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Technologia sieci inteligentnych stanowi ważne zjawisko, które trzeba należycie uwzględnić 
w 10-letnim planie inwestycyjnym.

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 3 b (nowy)

3b. Komisja powinna przygotować 
mandat, którym Europejskie Sieci OSP 
będą kierować się podczas 
przygotowywania kodeksów oraz innych 
zadań określonych zgodnie z art. 2c 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz 
w art. 2c rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, które dotyczą technicznego 
funkcjonowania sieci. Agencja, z własnej 
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inicjatywy lub na wniosek Komisji, 
opracowuje obowiązkowe wytyczne, które 
pomagają Komisji w przygotowaniu 
mandatu. Europejskie Sieci OSP powinny 
sporządzać projekty kodeksów i 
realizować inne zadania w sposób 
spełniający cele i pozostałe kryteria objęte 
mandatem. Agencja przyjmuje projekty 
kodeksów przygotowane przez Europejskie 
Sieci OSP.

Or. en

Uzasadnienie

Aby pokierować opracowywaniem kodeksów i realizacją innych ważnych zadań przez 
Europejskie Sieci OSP, Komisja powinna przygotować mandat określający cele i wszelkie 
kryteria, które te kodeksy/ zadania powinny spełniać. Zagwarantuje to, że Europejskie Sieci 
OSP będą skupiać się na sprawach priorytetowych, co pozwoli na stworzenie naprawdę 
konkurencyjnego rynku UE. Agencja powinna odgrywać kluczową rolę w przygotowaniu tego 
mandatu. Mandat ten powinien obejmować jedynie sprawy techniczne – podczas gdy 
przygotowanie kodeksów dotyczących eksploatacji technicznej należy pozostawić Europejskim 
Sieciom OSP (a, jako sprawy techniczne, wymagają one zatwierdzenia przez Agencję.) 
Europejskie Sieci OSP nie mogą ustanawiać reguł dotyczących rynku.

Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 3 c (nowy)

3c. Komisja przyjmuje kodeksy zgodnie z 
art. 2c rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
oraz art. 2c rozporządzenia (WE) 
nr 1775/2005, w dziedzinach, które 
dotyczą raczej konkurencji i reguł rynku 
niż eksploatacji technicznej sieci. 
Europejskie Sieci OSP nie mogą 
przyjmować kodeksów w tych dziedzinach. 
Agencja, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji, opracowuje 
obowiązkowe wytyczne, które pomagają 
Komisji w przygotowaniu tych kodeksów.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie Sieci OSP nie mogą ustanawiać reguł dotyczących rynku. Ponieważ te kwestie 
dotyczą konkurencji, powinny być one przygotowywane przez Komisję, która powinna 
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korzystać z rad Agencji.

Poprawka 14
Artykuł 6 ustęp 6a (nowy)

6a. Koszty ponoszone przez OSP w wyniku 
decyzji lub opinii wydawanych przez 
Agencję są odzyskiwane za pośrednictwem 
krajowych systemów taryfowych, chyba że 
są to koszty spowodowane naruszeniem 
lub nieprzestrzeganiem obowiązków 
przypisanych OSP zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, rozporządzeniem (WE) 
nr 1228/2003 lub rozporządzeniem (WE) 
nr 1775/2005.

Or. en

Poprawka 15
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Na wniosek Komisji Agencja realizuje 
określone dodatkowe zadania, związane z 
jej zakresem kompetencji.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna móc zażądać od Agencji realizacji określonych dodatkowych zadań 
będących w zakresie jej ogólnych kompetencji, które można uważać za przyczyniające się do 
spełnienia celów wspólnotowych ram regulacyjnych dotyczących współpracy organów 
regulacji energetyki.

Poprawka 16
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
Termin podejmowania decyzji

8a. Jeżeli najpóźniej w ciągu trzech 
miesięcy od daty wniosku 
zainteresowanych stron Agencja nie 
podejmie decyzji w sprawach, w których 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
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Agencja ma wiążące uprawnienia, decyzję 
podejmuje Komisja Europejska.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia paraliżu instytucjonalnego w Agencji wprowadza się mechanizm 
przekazujący, w przypadku poważnych opóźnień, podjęcie ostatecznej decyzji Komisji 
Europejskiej.

Poprawka 17
Artykuł 8 b (nowy)

Artykuł 8b
Konsultacje i przejrzystość

1. Przed wprowadzeniem środków 
Agencja, w stosownym przypadku, 
konsultuje się z zainteresowanymi 
stronami i daje im racjonalną możliwość 
wypowiedzenia się na temat 
proponowanego środka. Wyniki 
procedury konsultacji są podawane do 
wiadomości publicznej.
2. Agencja wykonuje swoje zadania
zachowując wysoki poziom przejrzystości.
3. Agencja gwarantuje udzielanie 
społeczeństwu oraz zainteresowanym 
stronom obiektywnych, wiarygodnych 
oraz łatwo dostępnych informacji, w 
szczególności dotyczących wyników jej 
pracy, odpowiednio do potrzeb.
4. Agencja określa w swoim regulaminie 
wewnętrznym praktyczne ustalenia 
dotyczące zasad przejrzystości, o których 
mowa w ust. 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie publiczne konsultacje na szczeblu UE są podejmowane przez ERGEG. Agencja 
powinna zatem przejąć to zadanie, ponieważ ERGEG już posiada określone przepisy 
i doświadczenie w zakresie prowadzenia publicznych konsultacji. Agencja będzie nadal 
działać w interesie wszystkich uczestników rynku.
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Poprawka 18
Artykuł 8 c (nowy)

Artykuł 8c
Monitorowanie i sprawozdawczość 

dotyczące sektora energetyki
1. Agencja monitoruje zjawiska na 
rynkach gazu i energii elektrycznej, a w 
szczególności ceny detaliczne gazu i 
energii elektrycznej oraz przestrzeganie 
praw odbiorców określonych w dyrektywie 
2003/55/WE i dyrektywie 2003/54/WE.
2. Agencja publikuje roczne sprawozdanie 
na temat zjawisk na rynkach gazu i 
energii elektrycznej, w tym spraw 
dotyczących odbiorców, w którym 
przedstawia wszystkie istniejące jeszcze 
bariery dla ostatecznego utworzenia rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu.
3. W czasie publikacji rocznego 
sprawozdania Agencja może przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
opinię w sprawie środków, jakie 
należałoby podjąć w celu likwidacji barier 
wymienionych w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja ma za zadanie przedstawienie rocznego sprawozdania w sprawie zjawisk na rynku 
gazu i energii elektrycznej oraz może wydawać zalecenia dotyczące środków, jakie należy 
podjąć w celu lepszej liberalizacji rynków energetycznych.

Poprawka 19
Artykuł 9 ustęp 1

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 pięciu
członków. Komisja i Rada powołują po 
dwóch członków, a Parlament Europejski 
- jednego. Kadencja trwa pięć lat i jest 
odnawialna jeden raz.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby rada administracyjna mogła działać dużo sprawniej, powinna składać się z pięciu
członków: dwóch mianowanych przez Komisję, dwóch przez Radę i jednego – przez 
Parlament Europejski.

Poprawka 20
Artykuł 9 ustęp 3

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 
świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada 
administracyjna nie postanowi inaczej, 
dyrektor i przewodniczący rady organów 
regulacyjnych Agencji bierze udział w 
obradach bez prawa głosu. 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 dwóch
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 
świadczy Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić lepszą koordynację między różnymi radami w Agencji, konieczny jest udział 
w obradach dyrektora Agencji i przewodniczącego rady organów regulacyjnych, bez praw 
głosu. Decyzje podejmowane przez radę administracyjną mają istotny wpływ na radę 
organów regulacyjnych.

Poprawka 21
Artykuł 9 ustęp 5 a (nowy)
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5a. Członkowie rady regulacyjnej 
zobowiązują się do niezależnego działania 
w interesie publicznym i corocznie 
przedstawiają na piśmie oświadczenie 
obejmujące zobowiązania oraz określające
interesy, które mogą być uważane za 
szkodliwe dla ich niezależności.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest potrzebna, aby zagwarantować niezależność członków rady 
administracyjnej.

Poprawka 22
Artykuł 10 ustęp 1

1. Rada Administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowaną poprawką do art. 13 ust. 2.

Poprawka 23
Artykuł 10 ustęp 2

2. Rada administracyjna powołuje 
członków rady organów regulacyjnych 
zgodnie z art. 11 ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia niezależności Agencji rada administracyjna nie powinna odpowiadać za 
powoływanie członków rady organów regulacyjnych.

Poprawka 24
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Artykuł 10 ustęp 11 a (nowy)

11a. Rada administracyjna realizuje swoje 
zadania niezależnie, obiektywnie i w 
interesie publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia niezależności Agencji rada administracyjna także powinna działać 
niezależnie i nie starać się o instrukcje ze strony rządów krajowych lub innych 
zainteresowanych stron.

Poprawka 25
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

1a. Każdy krajowy organ regulacyjny
będzie odpowiadał za mianowanie 
swojego przedstawiciela w radzie organów 
regulacyjnych i jego zastępcy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że to nie rada administracyjna, ale krajowe organy regulacyjne
są bezpośrednio odpowiedzialne za mianowanie swoich przedstawicieli.

Poprawka 26
Artykuł 11 ustęp 3

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Głosy 
członków są ważone zgodnie z art. 205 
ust. 2 traktatu WE.

Or. en

Uzasadnienie

ERGEG obecnie podejmuje decyzje stosując tę zasadę głosowania. Sensowne byłoby zatem, 
aby rada organów regulacyjnych postępowała tak samo i podejmowała decyzje w sposób 
uwzględniający różną liczbę ludności reprezentowaną przez każdy z organów regulacyjnych.
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Poprawka 27
Artykuł 12 ustęp 1

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją uzasadnioną opinię 
przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, 
o których mowa w art. 5, 6, 7, 8, 8a, 8b i
8c. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor pełni ważną rolę regulacyjną. Mając to na względzie oraz w celu zapewnienia jego 
niezależności regulacyjnej, powinien on najpierw otrzymać w pełni uzasadnioną opinię rady 
organów regulacyjnych.

Poprawka 28
Artykuł 12 ustęp 2

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

1. Rada organów regulacyjnych 
przedstawia radzie administracyjnej listę 
zawierającą nazwiska przynajmniej dwóch 
osób kandydujących na stanowisko 
dyrektora, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 
ust. 2. Rada podejmuje decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie
Por. uzasadnienie do proponowanej poprawki do art. 13 ust. 2.

Poprawka 29
Artykuł 13 ustęp 2
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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 istotnych dla 
sektora energetycznego, z listy co najmniej 
dwóch kandydatów zaproponowanych 
przez radę organów regulacyjnych 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.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zrównoważenia uprawnień w ramach aktualnej struktury Agencji listę kandydatów 
przedstawia rada organów regulacyjnych, a nie Komisja.

Poprawka 30
Artykuł 13 ustęp 4

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, po konsultacjach 
z radą organów regulacyjnych i Komisją 
oraz uwzględniając sprawozdanie z oceny, 
może jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, 
wyłącznie w przypadkach gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Agencji.

Or. en

Uzasadnienie
Uwzględniając fakt, że rada organów regulacyjnych odgrywa zasadniczą rolę w powoływaniu
dyrektora, należy się z nią konsultować w sprawie przedłużenia jego kadencji. W celu ochrony 
swojej niezależności rada administracyjna powinna móc przedłużyć jego kadencję, nie 
czekając na wniosek Komisji.

Poprawka 31
Artykuł 14 ustęp 3
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3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 
regulacyjnych.

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7, 8, 
8a, 8b i 8c, po otrzymaniu uzasadnionej 
opinii rady organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do proponowanej poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 32
Artykuł 15 ustęp 2

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych. Przed nominacją 
kandydaci wybrani przez radę 
administracyjną składają oświadczenie 
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i odpowiadają na pytania 
postawione przez jej członków.

Or. en

Uzasadnienie
Ważna jest demokratyczna kontrola nad nominacjami do komisji odwoławczej przynajmniej 
w formie przesłuchania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 33
Artykuł 18 ustęp 1 litera c)

(c) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw 
członkowskich;

(c) środki zgromadzone przez organy 
regulacyjne w zakresie ich współpracy na 
szczeblu UE;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania całkowitej autonomii i niezależności Agencji należy zagwarantować 
autonomiczny budżet. W związku z tym trzeba unikać sytuacji, w której wkład państw 
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członkowskich byłby zróżnicowany i dobrowolny.

Poprawka 34
Artykuł 19 ustęp 1

1. Wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
lub odstępstwie zgodnie z art. 8 ust. 1 
podlegają opłacie na rzecz Agencji.

1. Wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
lub odstępstwie zgodnie z art. 8 ust. 1 albo
określone lub specjalistyczne informacje, 
zalecenia, decyzje lub zadania 
monitorowania na rzecz Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej lub Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu podlegają opłacie na rzecz Agencji.

Or. en

Uzasadnienie
W celu zwiększenia niezależności finansowej Agencji i mając na uwadze ograniczony budżet 
UE, proponuje się rozszerzenie przepisów dotyczących starania się o finansowanie przez 
rynek.

Poprawka 35
Artykuł 20 ustęp 1

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków 
operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok 
budżetowy i przekazuje go radzie 
administracyjnej, razem z wykazem etatów 
tymczasowych. Na podstawie projektu 
przygotowanego przez dyrektora rada 
administracyjna opracowuje co roku 
preliminarz przychodów i wydatków 
Agencji na następny rok budżetowy. 
Preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia, jest przekazywany przez radę 
administracyjną Komisji najpóźniej do 
dnia 31 marca. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora jest przekazywany do rady 
organów regulacyjnych, która może wydać 
opinię w sprawie tego projektu.

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków 
operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok 
budżetowy i przekazuje go radzie 
administracyjnej, razem z wykazem etatów 
tymczasowych. Na podstawie projektu 
przygotowanego przez dyrektora rada 
administracyjna opracowuje co roku 
preliminarz przychodów i wydatków 
Agencji na następny rok budżetowy. 
Preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia, jest przekazywany przez radę 
administracyjną Komisji najpóźniej do 
dnia 31 marca. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora jest przekazywany do rady 
organów regulacyjnych, która może wydać 
uzasadnioną opinię w sprawie tego 
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projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor pełni ważną rolę regulacyjną. Mając to na względzie oraz w celu zapewnienia jego 
niezależności regulacyjnej, powinien on najpierw otrzymać w pełni uzasadnioną opinię rady 
organów regulacyjnych.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W trakcie debaty na temat przedmiotowego rozporządzenia pogłębiło się jeszcze przekonanie 
sprawozdawcy, że należy wyjść poza propozycje Komisji dotyczące Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki i stworzyć agencję bardziej niezależną i mającą większe 
uprawnienia decyzyjne.

Sprawozdawca jest zdania, że jeżeli Agencja ma się skutecznie przyczyniać do rozwoju 
zintegrowanego konkurencyjnego rynku energetycznego w Unii Europejskiej, musi
dysponować większymi, niezależnymi od Komisji, uprawnieniami w zakresie rozwiązywania 
problemów transgranicznych i zapewnienia skutecznej współpracy między OSP i krajowymi 
organami regulacji energetyki.

Dlatego też w poprawkach przedstawionych w niniejszym projekcie sprawozdania proponuje 
się wprowadzenie nowych istotnych uprawnień decyzyjnych dla Agencji – w szczególności w 
odniesieniu do opracowywania kodeksów technicznych i planów inwestycyjnych 
Europejskich Sieci OSP – oraz większej niezależności regulacyjnej i finansowej.

Większe uprawnienia i większa niezależność powinny się jednak wiązać z większą 
odpowiedzialnością – wobec Parlamentu i wobec kluczowych zainteresowanych stron. 
Dlatego też w celu zrównoważenia tych nowych uprawnień sprawozdawca proponuje znaczne 
zwiększenie wymogów dotyczących prowadzenia konsultacji przez Agencję, przejrzystości 
i odpowiedzialności przed Parlamentem.

Należy jednak stale mieć na uwadze, że trzeci pakiet energetyczny należy traktować jako 
całość – a Agencja ma być kluczowym elementem łączącym. Rola, uprawnienia i obowiązki, 
jakie Parlament przyznaje Agencji w przedmiotowym rozporządzeniu będą musiały być 
spójne z projektami innych dyrektyw i rozporządzeń wchodzących w skład pakietu –
w szczególności tymi, które dotyczą uprawnień i obowiązków Europejskich Sieci OSP.

Kwestie prawne: równowaga instytucjonalna i uprawnienia Agencji

Parlament Europejski zdaje sobie sprawę ze znaczenia zasady równowagi instytucjonalnej, 
którą Komisja Europejska, na podstawie Traktatu, ma obowiązek chronić.

Podczas przygotowywania niniejszego sprawozdania sprawozdawcy znane były kluczowe 
zasady prawne określone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w orzeczeniu w sprawie Meroni z 1958 r. (i w innych sprawach), zgodnie z którymi:

 organ przekazujący uprawnienia nie może nadać innemu organowi uprawnień innych niż 
te, które sam posiada na mocy Traktatu, i podlegających innym obowiązkom, a także 

 nie jest możliwe przekazanie uprawnień wiążące się z dużym marginesem uznania między 
różnymi celami i zadaniami, umożliwiające przerzucanie odpowiedzialności i uniknięcie 
kontroli politycznej.
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Na tej podstawie dotychczas istniejącym agencjom europejskim przyznane są głównie 
zadania informacyjne i koordynacyjne, a ich uprawnienia decyzyjne (wiążące dla osób 
trzecich) są ograniczone tylko do indywidualnych przypadków.

Każda agencja funkcjonuje jednak we własnych warunkach instytucjonalnych, a zakres jej 
kompetencji należy opracować przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb określonych 
sektorów, w których ma podejmować działania. Takie właśnie podejście należy przyjąć 
podczas tworzenia nowej agencji dla sektora energetycznego.

Ogólnie rzecz ujmując, sprawozdawca jest zdania, że charakter proponowanych poprawek nie 
narusza podstawowych zasad wynikających ze sprawy Meroni.

Idea, zgodnie z którą Agencja, w oparciu o propozycje zawarte w niniejszym sprawozdaniu, 
będzie miała szerokie uprawnienia dyskrecjonalne, jest dyskusyjna. Obecna sytuacja 
całkowicie różni się od sytuacji rozpatrywanej w sprawie Meroni, w której organ 
przekazujący uprawnienia musiał rozważyć „osiem różnych celów”. Proponowana Agencja 
będzie podejmować decyzje, które wymagają wysoce technicznych ocen; nie będzie korzystać 
z takiego rodzaju uprawnień dyskrecjonalnych, które wymagają dokonania wyboru między 
szeregiem różnych i sprzecznych interesów publicznych.

W rzeczywistości funkcje powierzone Agencji zgodnie ze zmienionym art. 4 nie obejmują 
ogólnych uprawnień regulacyjnych ani ogólnej swobody oceny, które byłyby równoznaczne 
z opracowywaniem (nawet jeśli częściowym) „polityki energetycznej”. W proponowanych 
poprawkach możliwość podejmowania wiążących decyzji jest ograniczona do 
indywidualnych decyzji lub przepisów dotyczących kwestii ściśle technicznych, koniecznych 
do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii.

Omawiane podejście ilustrują poprawki do art. 6 ust. 3: Agencja jest uprawniona tylko do 
zatwierdzania tych kodeksów (przygotowanych przez Europejskie Sieci OSP), które dotyczą 
funkcjonowania technicznego sieci. Z drugiej strony Agencja tylko doradza Komisji 
w sprawie kodeksów, które dotyczą głównie konkurencji i reguł rynku. Zatwierdzanie czysto 
technicznych kodeksów jest odpowiednim, ściśle technicznym zadaniem dla Agencji, 
natomiast Komisja słusznie przyjmuje odpowiedzialność za kodeksy rynkowe, ponieważ są 
one związane z polityką konkurencji.

Zasady ustanowione w sprawie Meroni muszą być zatem rozpatrywane w określonym 
kontekście, a nie stosowane w uproszczony, nadmiernie konserwatywny sposób. 
W przypadku Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (której podstawę 
prawną stanowi art. 95 WE) istnieje potrzeba bardziej starannego ponownego rozpatrzenia 
tych zasad.

Zarządzanie i struktura Agencji

Proponowane zmiany w strukturze i funkcjonowaniu Agencji mają na celu zapewnienie 
najskuteczniejszej równowagi między potrzebą niezależności regulacyjnej z jednej strony, 
a koniecznością odpowiedniej kontroli politycznej z drugiej. Podstawową zasadą dla 
sprawozdawcy jest to, że niezależność Agencji jest kluczowa nie tylko dla jej skuteczności, 
ale także dla jej wiarygodności.
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W związku z powyższym poprawki proponowane przez sprawozdawcę wprowadzają 
następujące kluczowe zmiany:

 większa rola rady organów regulacyjnych i Parlamentu w powoływaniu dyrektora. 
Dyrektor jest nadal powoływany przez radę administracyjną, ale na podstawie listy 
zawierającej przynajmniej dwa nazwiska kandydatów zgłoszonych przez radę organów 
regulacyjnych, a nie Komisję.

 skuteczniejsza i bardziej przejrzysta rada administracyjna. Liczba członków została 
znacznie ograniczona, jest ich łącznie pięciu – po 2 mianowanych przez Komisję i Radę, 
a także jeden mianowany przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, co ma na celu 
zapewnienie odzwierciedlenia poglądów prawodawcy. Członkowie będą mieli obowiązek 
niezależnego działania oraz składania oświadczeń dotyczących zobowiązań oraz 
interesów, które mogłyby naruszyć tą niezależność.

 wprowadzono termin mający zapewnić szybkie podejmowanie decyzji przez 
Agencję. Agencja będzie miała obowiązek podejmować decyzje w określonym terminie –
proponuje się trzy miesiące. Jeżeli w tym czasie decyzja nie zostanie podjęta, prawo 
decyzji przechodzi na Komisję. Pozwoli to uniknąć paraliżu instytucjonalnego 
i niepewności dla rynku i zapewni Komisji odpowiedni mechanizm nadzoru i kontroli.

 większa niezależność finansowa Agencji. Zwiększono możliwości Agencji w zakresie 
zdobywania środków finansowych z rynku (w zamian za świadczone usługi/ 
podejmowane decyzje) i od krajowych organów regulacyjnych.

Ogólnie rzecz ujmując, powyższe propozycje umocnią niezależność regulacyjną Agencji, 
a jednocześnie zapewnią skuteczną rozliczalność polityczną. W szczególności zostanie 
zwiększona odpowiedzialność Agencji przed Parlamentem.

Konsultacje, monitorowanie i sprawozdawczość

Właściwym sposobem przekazywania Agencji wiążących uprawnień (co zwiększy jej 
zgodność z zasadami ze sprawy Meroni) jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które 
gwarantują konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, nakładają na Agencję 
wyraźnie określony obowiązek przejrzystości, a w szczególności zwiększają rozliczalność 
Agencji wobec Parlamentu Europejskiego (poprzez dostarczanie informacji i składanie 
sprawozdań).

W tym celu dzięki proponowanym nowym artykułom 8b (nowy) i 8c (nowy) we wniosku 
w sprawie rozporządzenia uwzględnione zostaną ściśle określone wymogi wobec Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER):

 prowadzenie konsultacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi środkami 
podejmowanymi na mocy przedmiotowego rozporządzenia;

 zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości oraz łatwego dostępu do informacji, 
dzięki wyraźnym ustaleniom określonym w regulaminie Agencji oraz
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 monitorowanie zjawisk na rynkach gazu i energii elektrycznej – zwłaszcza kwestii 
dotyczących odbiorców – oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania dla 
Parlamentu i Komisji, określającego (w razie potrzeby) propozycje działań służących 
lepszemu otwarciu rynków.

Wnioski

Celem trzeciego pakietu energetycznego jest stopniowe przechodzenie rynku energetycznego, 
który jeszcze dziesięć lat temu opierał się na systemie monopolu, od etapu liberalizacji do 
etapu, w którym konkurencja jest prawdziwa i trwała.

Aby osiągnąć ten cel, relacje między procesami regulacyjnymi i rozwojem rynku powinny 
być regulowane w ramach podejścia, które:
 jest nastawione na przyszły stan rynku (tzn. podejście perspektywiczne), na którym będzie 

istnieć dużo większa konkurencja i zróżnicowanie oraz
 jest skoncentrowane na wprowadzaniu w życie prawa konkurencji, aby w możliwie 

największym stopniu zminimalizować indywidualne stosowanie reguł ex-ante.

Powyższe cele można realizować na szczeblu europejskim w drodze harmonizacji zasad 
konkurencji i reguł ex-ante. Oznacza to, że regulacja sektora energetycznego będzie 
stopniowo ograniczana do czasu, gdy obowiązującymi regułami będą reguły dotyczące 
konkurencji. Należy zaznaczyć, że jeżeli nie uda się stworzyć skutecznego otoczenia 
konkurencyjnego, regulacja sektorowa nadal będzie odgrywać pewną rolę.

Jednak sektor energetyki zostanie objęty systemem opartym przede wszystkim na regułach 
konkurencji dopiero wówczas, gdy zostanie stwierdzone, że ta branża nie jest już monopolem 
naturalnym i stała się „normalną” branżą przemysłu.

Przyszłość europejskiego rynku energetycznego i jego rozwój po wdrożeniu trzeciego pakietu 
energetycznego będą zatem wymagać, by Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki odgrywała ważną rolę. Właśnie z tego powodu należy zwiększyć uprawnienia
i niezależność Agencji, wykraczając poza propozycje przedstawione przez Komisję.
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