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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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007) 0532),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0319/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz 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 przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2a (Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania europejską siecią 
przesyłową gazu i jej odpowiedniego 
rozwoju technicznego.

Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych prowadzą współpracę na 
szczeblu wspólnotowym dzięki powołaniu 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w celu wspierania 
zakończenia tworzenia wewnętrznego 
rynku gazu i zapewnienia optymalnego 
zarządzania europejską siecią przesyłową 
gazu i jej odpowiedniego rozwoju 
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technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu podkreślenia, że najważniejszym zadaniem OSP jest ułatwienie integracji rynku, 
utworzenie wewnętrznego rynku gazu powinno być jednoznaczym zadaniem ENTSO.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2b ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) nr° 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu w ciągu sześciu 
tygodni od ich otrzymania.

2. Agencja przedstawia Komisji opinię o 
projekcie statutu, wykazie członków i 
projekcie regulaminu w ciągu sześciu 
tygodni od ich otrzymania, po zasięgnięciu 
opinii organizacji reprezentujących 
wszystkie zainteresowane strony. 

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna umożliwić użytkownikom i klientom systemu wydawanie opinii na temat 
statutu, członków i regulaminu ENTSOG.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 1 (Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu przyjmuje:

1. Aby osiągnąć cele, o których mowa w 
art. 2a, Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu 
przygotowuje:
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać na powiązanie z celami art. 2a w celu jasnego określenia zakresu 
przepisów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 1 litera a)(Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przepisy techniczne i rynkowe w 
dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

(a) przepisy zwiazane z eksploatacją sieci 
w dziedzinach, o których mowa w ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie przepisów technicznych i rynkowych pomogłoby podkreślić, że ENTSOG zajmuje 
się głównie kwestiami sieci a nie szeroko rozumianymi kwestiami handlowymi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów technicznych i rynkowych oraz 
plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera wykaz i opis 
przepisów związanych z eksploatacją sieci
oraz plan koordynacji eksploatacji sieci i 
działań w zakresie badań i rozwoju, jakie 
zostaną sporządzone w danym roku, jak 
również orientacyjny harmonogram.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 1 ust. 3 (art. 2c ust. 3 (rozporządzenie (WE) nr 
1778/2005)).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 3 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe przepisy techniczne i 
rynkowe obejmują następujące dziedziny 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
rocznym programie prac:

3. Szczegółowe przepisy związane z 
eksploatacją sieci przesyłowej obejmują 
następujące dziedziny zgodnie z 
priorytetami określonymi w rocznym 
programie prac:

Or. en

Uzasadnienie

Zakres przepisów musi być wyraźnie określony w związku z zadaniami obecnie 
wykonywanymi przez operatorów sieci przesyłowej. Przepisy „rynkowe”, które mają zostać 
opracowane przez OSP powinny dotyczyć wyłącznie przepisów związanych z technicznymi 
zadaniami i obowiązkami OSP.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 3 litera g) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) zasady handlu; (g) zasady handlu związane z technicznym 
i operacyjnym dostarczaniem usług 
dostępu do sieci i bilansowaniem systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca OSP powinna ograniczać się głównie do kwestii związanych z siecią i zasad 
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handlu bezpośrednio związanych z sieciami przesyłowymi (bilansowanie sieci, rynek wtórny, 
etc.).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 3 punkt 3 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Szczegółowe przepisy, o których mowa 
w ust. 3 są opracowywane zgodnie z 
odnośnymi wytycznymi, o których mowa w 
art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyraźne powiązanie przepisów związanych z siecią przesyłową i wytycznymi z 
art. 9 w celu uzyskania spójności intencji i wyników.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 4 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu monitoruje wdrażanie 
przepisów technicznych i rynkowych, jak 
również uwzględnia wyniki swoich działań 
monitorujących w sprawozdaniu rocznym, 
o którym mowa w ust. 1 lit. e).

4. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu analizuje wdrażanie 
przepisów i ich wpływ na harmonizację 
obowiązujących zasad mających na celu 
ułatwienie integracji rynku, jak również 
uwzględnia wyniki tych analiz w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 1 lit. e).

Or. en

Uzasadnienie

Status ENTSOG nie posiada zinstytucjonalizowanych funkcji regulacyjnych, tak więc 
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„analizowanie” opisuje jej rolę w sposób bardziej adekwatny. Po drugie podkreślony zostaje 
główny cel przepisów, jakim jest harmonizacja zasad mająca ułatwić integrację rynku.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 5 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu publikuje co dwa lata 
ogólnowspólnotowy 10-letni plan 
inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, opracowanie 
scenariuszy, sprawozdanie w sprawie 
adekwatności podaży i popytu oraz ocenę 
odporności systemu. Plan inwestycyjny jest 
przygotowywany zwłaszcza na podstawie 
krajowych planów inwestycyjnych oraz 
wytycznych dla transeuropejskich sieci 
energetycznych, zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W planie inwestycyjnym
wskazywane są luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych. 

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu opracowuje i 
publikuje co dwa lata ogólnowspólnotowy 
10-letni plan inwestycji sieciowych. Ten 
projekt planu inwestycyjnego obejmuje 
modelowanie zintegrowanej sieci, 
opracowanie scenariuszy, sprawozdanie w 
sprawie adekwatności podaży i popytu oraz 
ocenę odporności systemu. Projekt planu 
inwestycyjnego zwłaszcza:

(a) opiera się na krajowych planach 
inwestycyjnych oraz wytycznych dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

(b) jeśli chodzi o połączenia 
transgraniczne, opiera się na 
propozycjach użytkowników sieci, w tym 
przedsiębiorstw handlowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, operatorów 
instalacji LNG i magazynowych, oraz 
uwzględnia długoterminowe zobowiązania 
inwestorów innych niż operatorzy 
systemów przesyłowych, zainteresowanych 
rozwojem sieci przesyłowej.
(c) wskazuje luki inwestycyjne, zwłaszcza 
w zakresie transgranicznych zdolności 
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przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie
Określenie „projekt” i „opracowywać” mają na celu doprecyzować, że:
(i) ustanowienie dziesięcioletniego planu jest potencjalnym narzędziem, które przede 
wszystkim zapewni kierunki i europejskie ramy, ale nie musi być formalnie „przyjmowany” 
jako taki (należałoby opracować dokładne plany krótkoterminowe, podlegające zatwierdzeniu 
przez organ regulacyjny i wiążące, co jest celem wniosku w sprawie dyrektywy),

(ii) jest to podstawa dla konsultacji z zainteresowanymi stronami, agencją oraz jeśli zajdzie 
taka potrzeba, z krajowymi organami regulacyjnymi.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2c ustęp 6 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
doradza Komisji w sprawie przyjęcia 
wytycznych określonych w art. 9. 

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
przedstawia Komisji swoją opinię w 
sprawie przyjęcia wytycznych określonych 
w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 6 przyznaje OSP bezpośrednią role doradczą w stosunku dla Komisji proponując 
przyjęcie obowiązkowych wytycznych. Funkcja doradcy Komisji powinna zostać powierzona 
agencji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2d ustęp 2 akapit 1 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
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Przesyłowych Gazu przedstawia Agencji 
projekt przepisów technicznych i 
rynkowych, projekt dziesięcioletniego 
planu inwestycyjnego i projekt rocznego 
programu prac, w tym informacje o 
procesie konsultacji.

Przesyłowych Gazu przedstawia Agencji 
projekt przepisów związanych z 
eksploatacją sieci, projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego programu prac, w tym 
informacje o procesie konsultacji.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2d ustęp 2 akapit 3 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja przedstawia Komisji opinię wraz z 
uzasadnieniem, jeżeli uzna, że projekt 
rocznego programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku.

Agencja przedstawia Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
opinię wraz z uzasadnieniem, a także 
zalecenia, jeżeli uzna, że projekt rocznego 
programu prac lub projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku lub skutecznego poziomu połączeń 
transgranicznych zapewniającego dostęp 
stron trzecich, oraz powiadamia o tym 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wzmocnienie roli doradczej agencji a także stałą interakcję z 
ENTSOG podczas definiowania ogólnych ram (roczny plan prac oraz dziesięcioletni plan 
inwestycyjny). 

Jeśli chodzi o przepisy rola doradcza została zdefiniowana w art. 2e niniejszego wniosku. 
Patrz poprawka do ART. 1 UST. 3, art. 2e, ust. 2.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2d ustęp 2 akapit 3 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja dostarcza zalecenia Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu, biorąc pod uwagę potencjalne 
korzyści społeczno-gospodarcze dla 
regionu i Wspólnoty. W tym celu może w 
razie potrzeby zasięgać opinii krajowych 
organów regulacyjnych. 
Agencja zapewnia zgodność 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego z 
rocznym programem prac oraz z 
odnośnymi wytycznymi, o których mowa w 
art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla także rolę koordynującą Agencji przy opracowywaniu 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego. 

Rozporządzenie precyzuje, że regionalne/obejmujące całą UE planowanie struktury sieci 
przesyłowych powinno kierować się korzyściami społeczno-gospodarczymi, jakie inwestycje 
przyniosą całemu regionowi. Planowanie na szczeblu wspólnotowym i regionalnym powinno 
zatem uwzględniać cały system energetyczny, a nie tylko sieć przesyłową, w którym to 
przypadku agencja powinna być uprawniona do zapewnienia spójności.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2d ustęp 2 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja zatwierdza roczny program 
prac przygotowany przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu.
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Bez uszczerbku dla przepisów art. 2e ust. 2 
Agencja zatwierdza projekt przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz przepisów, ważnymi dokumentami są program prac i plan inwestycyjny, które 
zdefiniują ogólne ramy i kluczowe kwestie strategiczne zadań podejmowanych przez ENTSOG 
oraz określą poziom harmonizacji przepisów krajowych. Ważne jest, aby agencja odgrywała 
rolę poprzez:
(i) zatwierdzenie rocznego programu prac ENTSOG,

(ii) zatwierdzenie, np. uprawomocnienie, przepisów przygotowanych przez ENTSOG.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2e, tytuł (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych i rynkowych

Ustanowienie i ocena przepisów

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienia do poprawek do ART.1 UST.3, art. 2c, ust. 1 lit. a) (rozporządzenie (WE) 
nr 1775/2005) oraz poprawka do ART. 1, UST.3, art. 2c, ust. 3 (rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2e ustęp 2 litery a) - c) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przepis techniczny lub rynkowy
przyjęty przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 

(a) przepis związany z eksploatacją sieci 
przygotowany przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 



PR\707198PL.doc 15/35 PE402.501v01-00

PL

obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;

w obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;

(b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu rynkowego 
lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;

(b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie projektu przepisu 
związanego z eksploatacją sieci w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

(c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w obszarach wymienionych w art. 2c 
ust. 3.

(c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu związanego z 
eksploatacją sieci przygotowanego przez 
Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 oraz 
zatwierdzonego przez agencję;

Or. en

Uzasadnienie

Równolegle z opinią w sprawie programu prac i planu inwestycyjnego (patrz poprawka do 
ART.1 UST.3, art. 2d ust. 2 akapit trzeci (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005), agencja 
interweniuje na wczesnym etapie opracowywania przepisów i kieruje się do Komisji w 
określonych okolicznościach.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2e ustęp 3 akapit 1 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć z własnej 
inicjatywy lub na zalecenie Agencji 
wytyczne w obszarach wymienionych w 
art. 2c ust. 3, jeżeli uzna, że:

3. Komisja, z własnej inicjatywy lub na 
zalecenie Agencji, podejmuje działania 
mające na celu przyjęcie wytycznych w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
jeżeli uzna, że:

Or. en

Uzasadnienie

Model tworzenia przepisów zakłada, że Komisja ma obowiązek natychmiastowego działania 
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kiedy przepisy te nie zapewniają niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego 
funkcjonowania rynku lub kiedy nie są wdrażane.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2e ustęp 3 litery a), b), c) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przepis techniczny lub rynkowy
przyjęty przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku; 

(a) przepis związany z eksploatacją sieci 
przygotowany przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
w obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3 
nie zapewnia niedyskryminacji, skutecznej 
konkurencji i sprawnego funkcjonowania 
rynku;

(b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie przepisu rynkowego 
lub technicznego w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;

(b) Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu nie uzgodniła w 
odpowiednim terminie projektu przepisu 
związanego z eksploatacją sieci w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3;

(c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu w obszarach wymienionych w art. 2c 
ust. 3.

(c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożą przepisu związanego z 
eksploatacją sieci przygotowanego przez 
Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3 oraz 
zatwierdzonego przez Agencję;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2f ustęp 1 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu prowadzi na wczesnym etapie 
szeroko zakrojone, otwarte, przejrzyste 

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu prowadzi na wczesnym etapie 
szeroko zakrojone, otwarte, przejrzyste 
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konsultacje ze wszystkimi odpowiednimi 
uczestnikami rynku, w szczególności
podczas przygotowywania przepisów 
technicznych i rynkowych oraz rocznego 
programu prac wymienionych w art. 2c ust. 
1 i 3; konsultacje obejmują 
przedsiębiorstwa dostarczające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
operatorów systemów LNG i operatorów 
systemów magazynowych, w tym 
odpowiednie stowarzyszenia (branżowe), 
organy techniczne i grupy osób 
zainteresowanych.

konsultacje, zgodnie z regulaminem, o 
którym mowa w art. 2b, ze wszystkimi 
odpowiednimi uczestnikami rynku, a 
zwłaszcza z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, podczas 
przygotowywania przepisów, projektu 
dziesięcioletniego planu inwestycji 
sieciowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i 3.
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające energię, klientów, 
użytkowników systemów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, operatorów 
systemów LNG i operatorów systemów 
magazynowych, w tym odpowiednie 
stowarzyszenia (branżowe), organy 
techniczne i grupy osób zainteresowanych, 
oraz ma na celu poznanie opinii i 
propozycji wszystkich stron istotnych dla 
procesu podejmowania decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie przepisów, rocznego programu prac i planu inwestycyjnego, inicjowane przez 
ENTSOG, musi uwzględniać zorganizowany proces konsultacji wszystkich zainteresowanych 
podmiotów rynkowych. Aby powtórnie zrównoważyć uprawnienia ENTSOG uczestnicy rynku 
powinni posiadać formalnie zdefiniowaną rolę w komentowaniu i udziale w opracowywaniu 
jakichkolwiek przepisów.

Konsultacje w sprawie przepisów są prowadzone w ramach procedur zapewniających 
maksimum jawności i gwarantują uwzględnienie interesów producentów, dostawców i 
odbiorców.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2f ustęp 3 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 

3. Przed zatwierdzeniem rocznego 
programu prac oraz potwierdzeniem
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rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
3, Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu ogłasza uwagi 
otrzymane podczas konsultacji i wskazuje 
sposób uwzględnienia tych uwag. Podaje 
ona również przyczyny ewentualnego 
nieuwzględnienia uwag.

przepisów wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
3, Agencja, jeśli jest to właściwe, prowadzi 
szeroko zakrojone konsultacje z 
wszystkimi zainteresowanymi stronami na 
temat projektu opracowanego przez 
Europejską Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu. Agencja ogłasza 
uwagi otrzymane podczas konsultacji i 
wskazuje sposób uwzględnienia tych uwag. 
Podaje ona r ó w n i e ż  przyczyny 
ewentualnego nieuwzględnienia uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Na etapie zatwierdzania i aprobaty konieczna może być kolejna runda konsultacji pod egidą 
agencji.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2h ustęp 1 akapit 2 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem 
inwestycyjnym wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c).

Regionalny plan inwestycyjny nie może 
być sprzeczny z dziesięcioletnim planem 
inwestycyjnym wymienionym w art. 2c 
ust. 1 lit. c). Agencja zapewnia 
koordynację i spójność wśród różnych 
regionów i formułuje zalecenia w tym 
zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja, poprzez zalecenia dla OSP, powinna być uprawniona do monitorowania i przeglądu 
regionalnych inicjatyw OSP dotyczących współpracy regionalnej, tak aby zapewnić 
koordynację i spójność wśród różnych regionów.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2h ustęp 2a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i organy 
regulacyjne współpracują dla celów 
zintegrowania swoich rynków krajowych 
na szczeblu regionalnym. Państwa 
członkowskie zapewniają zwłaszcza 
współpracę operatorów sieci przesyłowych 
na szczeblu regionalnym w celu 
utworzenia konkurencyjnego i 
obejmującego całą UE rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Same ENTSOG nie są w stanie powołać pojedynczego punktu kontaktowego o funkcjach 
komercyjnych w imieniu kilku OSP na szczeblu regionalnym. Dlatego zaangażowanie państw 
członkowskich jest konieczne dla pobudzenia lub utworzenia odpowiednich zachęt dla 
integracji rynku regionalnego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2h ustęp 2b (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie, w związku z 
ich zobowiązaniem osiągnięcia 
współpracy regionalnej określonej w art. 
5b dyrektywy 2003/55/WE, zachęcają 
operatorów systemów przesyłowych, 
zgodnie z art. 8 i 10 tej dyrektywy, do 
utworzenia pojedynczego punktu 
kontaktowego dla użytkowników 
obejmującego terytoria krajowe kilku 
państw członkowskich zgodnie z ust. 3 
tego artykułu.
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Or. en

Uzasadnienie

Same ENTSOG nie są w stanie powołać pojedynczego punktu kontaktowego o funkcjach 
komercyjnych w imieniu kilku OSP na szczeblu regionalnym. Dlatego zaangażowanie państw 
członkowskich jest konieczne dla pobudzenia lub utworzenia odpowiednich zachęt dla 
integracji rynku regionalnego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2h ustęp 2c (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Operatorzy sieci przesyłowych 
wspierając uregulowania operacyjne na 
szczeblu regionalnym:
a) ujednolicą swe oferty handlowe i 
warunki sprzedaży, w ciągu dwóch lat po 
określeniu przez Komisję istotnych 
obszarów geograficznych zgodnie z ust. 3, 
poprzez zbliżenie możliwości handlowych 
sąsiadujących operatorów sieci 
przesyłowych, oraz przyjmą wspólną 
koordynację procesów konsultacji 
prowadzonych przez sąsiadujących 
operatorów sieci przesyłowych w sprawie 
nowych inwestycji w punktach połączeń w 
tym samym obszarze regionalnym;
b) utworzą wspólne „połączone oferty” dla 
nadawców w punktach połączeń, w ciągu 
trzech lat po określeniu przez Komisję 
istotnych obszarów geograficznych, 
między sąsiadującymi operatorami sieci 
przesyłowych w ramach tego samego 
obszaru regionalnego;
c) utworzą „połączone oferty” dla 
wszystkich punktów połączeń, w ciągu 
czterech lat po określeniu przez Komisję 
istotnych obszarów geograficznych, w 
danym obszarze regionalnym i utworzą 
platformy regionalne (np. pojedyncze 
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punkty kontaktowe dla użytkowników), 
które zapewnią scentralizowane 
informacje dla nadawców o zdolnościach 
połączeń wzajemnych na całym obszarze 
regionalnym oraz ułatwią rezerwowanie 
przepustowości poprzez bezpośrednie 
połączenia ze służbami handlowymi 
danych operatorów sieci przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie współpracy regionalnej jest złożonym i długim procesem, który oznacza, że 
rozporządzenie powinno zawierać konieczne kroki i zdefiniować konkretne działania, które 
zostaną stopniowo wdrożone przez OSP na szczeblu regionalnym, tak aby osiągnąć 
konwergencję techniczną miedzy OSP. Długofalowym celem jest zakończenie tworzenia 
pojedynczych punktów kontaktowych w każdym regionie zdefiniowanym przez Komisję 
zgodnie z poprawką do ART.1 UST.3, art. 2h ust. 3 akapit pierwszy.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2h ustęp 3 akapit 1 (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2. 

3. Obszar geograficzny objęty przez 
poszczególne struktury współpracy 
regionalnej może zostać określony przez 
Komisję. Komisja może zwrócić 
szczególną uwagę na „wyspy 
energetyczne” w ramach UE lub 
geograficznie ograniczone obszary, gdzie 
istnieje potrzeba rozwijania połączeń z 
siecią przesyłową gazu. Środek ten, mający 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem utworzenia współpracy regionalnej jest także połączenie „wysp energetycznych” w 
ramach UE.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 3
Artykuł 2h ustęp 3 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja współpracuje z krajowymi 
organami regulacyjnymi i operatorami 
sieci przesyłowych w dążeniu do 
osiągnięcia zbieżności ram regulacyjnych 
między regionami w celu utworzenia 
konkurencyjnego i obejmującego całą UE 
rynku. Agencja przedkłada odpowiednie 
zalecenia, gdy uzna, że konieczne są 
wiążące przepisy dotyczące takiej 
współpracy.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 8
Artykuł 5a ustęp 3 litera a) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) operator systemu oferuje 
niewykorzystaną przepustowość instalacji 
LNG oraz instalacji magazynowych na 
rynku pierwotnym; w przypadku instalacji 
magazynowych następuje to z 
przynajmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem i w ramach umowy bez 
gwarancji dostaw; 

(a) operator systemu oferuje 
niewykorzystaną przepustowość instalacji 
LNG oraz instalacji magazynowych na 
rynku pierwotnym; w przypadku instalacji 
magazynowych następuje to z 
przynajmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem i w ramach umowy bez 
gwarancji dostaw, oraz respektuje krajowe 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa dostaw 
oraz wymogi określone w dyrektywie 
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2003/55/WE i dyrektywie Rady 
2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w 
sprawie środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu*,
____

*Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 92.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 9
Artykuł 6 ustęp 7 akapit 1(Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do i z 
systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego.

"7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej 
informacje ex-post i ex-ante dotyczące 
podaży i popytu, oparte na zgłoszeniach 
zapotrzebowania, prognozach oraz 
zrealizowanych przepływach do i z 
systemu. Poziom szczegółowości 
informacji podawanych do wiadomości 
publicznej odzwierciedla informacje, 
którymi dysponuje operator systemu 
przesyłowego. Poufne dane handlowe 
związane z indywidualnymi umowami nie 
muszą być ujawniane w tych 
informacjach.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 10
Artykuł 6a ustęp 3 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje ujawniane przez operatorów 
instalacji LNG oraz instalacji 

3. Informacje ujawniane przez operatorów 
instalacji LNG oraz instalacji 
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magazynowych, wymagane na mocy 
niniejszego rozporządzenia, powinny być 
w każdym przypadku zrozumiałe, zawierać 
jasno przedstawione dane liczbowe, 
powinny być łatwo dostępne i podawane w 
sposób niedyskryminacyjny.

magazynowych, wymagane na mocy 
niniejszego rozporządzenia, powinny być 
w każdym przypadku zrozumiałe, zawierać 
jasno przedstawione dane liczbowe, 
powinny być łatwo dostępne i podawane w 
sposób niedyskryminacyjny. Poufne dane 
handlowe związane z indywidualnymi 
umowami nie muszą być ujawniane.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed opracowaniem wytycznych i bez 
uszczerbku dla procedury z ust. 2 
Komisja, w ścisłej współpracy z Agencją, 
opracowuje na wczesnym etapie i 
rokrocznie, wykaz priorytetów i 
proponowanych działań o 
pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju 
obejmującego całą UE rynku gazu. 

Or. en

Uzasadnienie
Biorąc pod uwagę szeroki zakres kwestii w przypadku których przewidziano przyjęcie 
wytycznych, niniejsza procedura (z art. 1a (nowy) do 1e (nowy)) jest opracowywana „ex-
ante” procedury komitologii, regulowanej własnymi zasadami na mocy porozumienia 
międzyinstytucjonalnego.
Mechanizm ten miałby na celu:
(i) opracowanie dalekowzrocznego podejścia do działań przyjmowanych w ramach 
komitologii i ich regularna ocena;
(ii) docenienie roli agencji, która może opracować i wydać opinię na temat proponowanych 
działań;   

(ii) zapewnienie uprzedniej i jawnej konsultacji odpowiednich zainteresowanych podmiotów, 
które dysponują wiedzą techniczną.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 1 b (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Mając na uwadze wykaz priorytetów, 
Komisja upoważnia Agencję do 
opracowania w ciągu nie dłużej niż 
sześciu miesięcy wniosku w sprawie 
projektu wytycznych określając 
podstawowe, jasne i obiektywne zasady 
harmonizacji przepisów, które umożliwią 
rozwój konkurencyjnego i zintegrowanego
rynku gazu.

Or. en

Uzasadnienie
Patrz też uzasadnienie do ART.1 UST.14, art. 9 ust. 1a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005).

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 1 c (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Podczas opracowywania wytycznych 
Agencja prowadzi szeroko zakrojone 
konsultacje, przez okres co najmniej 
dwóch miesięcy, w sposób jawny i otwarty, 
z wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a zwłaszcza z organizacjami 
reprezentującymi użytkowników sieci.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz też uzasadnienie do ART.1 UST.14, art. 9 ust. 1a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 1 d (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Agencja finalizuje projekt wytycznych 
w oparciu o konsultacje nie później niż 
dwa miesiące po zakończeniu okresu 
konsultacji. Podaje do wiadomości 
publicznej wszystkie otrzymane uwagi, o
ile autor uwag nie postanowił inaczej, 
oraz wyjaśnia jak uwagi te zostały 
uwzględnione w końcowym projekcie lub 
uzasadnia ich odrzucenie.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz też uzasadnienie do ART.1 UST.14, art. 9 ust. 1a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 1 e (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Po otrzymaniu propozycji w sprawie 
projektu wytycznych Komisja ocenia czy 
ustanawiają one obiektywne zasady 
harmonizacji przepisów, tak aby 
umożliwić rozwój konkurencyjnego i 
zintegrowanego rynku gazu oraz 
uczciwość procesu konsultacyjnego. Jeżeli 
Komisja stwierdzi, że końcowy projekt 
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wytycznych przedłożony przez Agencję 
stanowi właściwą podstawę, przedkłada go 
komitetowi, o którym mowa w art. 14 ust. 
1, do ostatecznego zatwierdzenia zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz też uzasadnienie do ART.1 UST.14, art. 9 ust. 1a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005).

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 2 (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
oraz przyjąć wytyczne w sprawie 
zagadnień wymienionych w ust. 1. Środki 
te, mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.”

Komisja może dokonać zmian wytycznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
oraz przyjąć wytyczne w sprawie 
zagadnień wymienionych w ust. 1 zgodnie 
z procedurą opisaną w ust. 1a do 1e.
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.”

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 14
Artykuł 9 ustęp 2 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) No 1775/2005)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja we współpracy z Agencją 
regularnie ocenia adekwatność 
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wytycznych. Agencja, w każdym 
przypadku gdy uważa to za niezbędne, 
zasięga opinii Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
i odpowiednich uczestników rynku, 
konsumentów i odbiorców, aby zapewnić, 
że wytyczne właściwie osiągają minimalny 
stopień harmonizacji w objętych nimi 
obszarach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić regularną ocenę adekwatności wytycznych (poza monitorowaniem ich 
wdrożenia przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24e wniosku w sprawie dyrektywy). 
Kolejna runda rozważań ze strony Agencji i ENTSOG może być konieczna, w tym formalne 
konsultacje z zainteresowanymi stronami.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

Ogólna ocena 

– Całość przepisów ma na celu wprowadzenie europejskich instrumentów służących poprawie 
współpracy oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez koordynację między 
operatorami systemów przesyłowych oraz ujednolicenie zasad dotyczących operatorów 
instalacji magazynowych. Wniosek ma również na celu zwiększenie przejrzystości oraz 
poszerzenie perspektyw długoterminowych, tak aby zabezpieczyć dostawy gazu i planowanie 
inwestycyjne oraz zapobiec poważnym zakłóceniom. Na poziomie przyświecających im 
zasad sprawozdawca ogólnie podziela te cele.

– Po dokonaniu analizy całości propozycji dotyczących rynku gazu trzeciego pakietu 
energetycznego sprawozdawca jest przekonany, że z myślą o ochronie konsumentów należy 
przyjąć środki przejrzyste z punktu widzenia społeczeństwa. Rozporządzenie jednak odnosi 
się do środków technicznych mających na celu stworzenie technicznych ram regulacyjnych 
dostępu do sieci. Dyrektywa powinna być odpowiednio stosowana jako właściwy instrument 
legislacyjny rozwiązujący problemy konsumentów na szczeblu UE (art. 3 dotyczący 
obowiązku świadczenia usług publicznych). Konsumenci mogą być ewentualnie chronieni 
szczegółowymi środkami realizowanymi na szczeblu krajowym, które powinny być spójne z 
unijnym prawem dotyczącym konkurencji.
– Komisja wyraża również zaniepokojenie poziomem koncentracji w działalności hurtowej i 
detalicznej, lecz nie uwzględnia charakterystyki rynku, jaką jest integracja działalności 
detalicznej z hurtowym handlem gazem oraz wytwarzaniem energii elektrycznej, która 
prawdopodobnie doprowadzi do utrwalenia pozycji przedsiębiorstw dominujących. Coraz 
częściej europejski rynek energetyczny jest zdominowany przez przedsiębiorstwa hurtowo-
detaliczne prowadzące działalność zarówno na rynku gazu, jak i na rynku energii 
elektrycznej. Dostęp MŚP do sieci znacznie się poprawił.

– Niepokojące jest również to, że różne etapy wdrażania obecnego drugiego pakietu 
energetycznego w poszczególnych państwach członkowskich nie zostały odpowiednio 
uwzględnione. Warunki zapewnienia wdrożenia trzeciego pakietu stanowią większe 
wyzwanie, gdyż nie zrealizowano jeszcze w pełni drugiej tury liberalizacji. Przyjmowanie 
dodatkowych środków mogłoby zatem stać się źródłem niepewności prawnej. Obok 
wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
należy także znaleźć praktyczne środki zaradcze w celu zapewnienia wdrożenia.

I. Współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych: utworzenie Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) jako struktury odpowiedzialnej 
za obowiązkowe zadania jest ważnym krokiem naprzód. 
(i) równowaga kompetencyjna pomiędzy ENTSOG, krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
Agencją: sprawozdawca uważa, że obszar współpracy (przyjmowanie zharmonizowanych 
przepisów technicznych i rynkowych, obejmujących zasady bezpieczeństwa, a także zasady 
dotyczące handlu, koordynacja eksploatacji sieci, przyjęcie dziesięcioletniego planu 
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inwestycyjnego, publikowanie planów rozwoju sieci) jest zbyt szeroko zdefiniowany. Uważa, 
że działalność ENTSOG – jako forma współregulacji równoległa do działalności Komisji 
Europejskiej – powinna ograniczać się do kwestii technicznych związanych z dostępem do 
sieci osób trzecich, bezpieczeństwem, niezawodnością oraz z zasadami interoperacyjności i 
procedurami operacyjnymi. Sprawozdawca sugeruje bardziej rygorystyczny zakres przepisów 
i zasad opracowywanych przez ENTSOG, ograniczony do eksploatacji sieci przesyłowych.     

W tym kontekście, uznając ustanowienie Agencji za istotny krok w kierunku zintegrowanego 
rynku, sprawozdawca jest zdania, że jej kompetencje należy zwiększyć o akceptację 
programu prac opracowanego przez ENTSOG, monitorowanie i przegląd inicjatyw OSP w 
zakresie współpracy regionalnej i koordynację sporządzania dziesięcioletniego planu 
inwestycyjnego. Sprawozdawca sugeruje także, aby Agencja zatwierdzała przepisy 
opracowane przez ENTSOG.

(ii) udział w rynku gazu innych operatorów i zainteresowanych stron: należy opracować 
dodatkowe postanowienia zapewniające odpowiednie mechanizmy wstępnych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami z udziałem między innymi stowarzyszenia EASEE-gas 
(Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Usprawniania Wymiany Energii). Należy konsultować 
jak największą liczbę zainteresowanych stron, w tym producentów, operatorów sieci, 
dostawców i konsumentów.     
Agencja powinna też być zobowiązana do konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami podczas wydawania zaleceń i propozycji.

II. Integracja rynku poprzez inicjatywy regionalne: nowe ramy regulacyjne propagują 
inicjatywy regionalne między operatorami systemów przesyłowych i organami 
regulacyjnymi, aby zapewnić optymalne zarządzanie siecią i odpowiednie planowanie 
inwestycyjne oraz dostawy.

(i) niezbędny krok w kierunku zintegrowanego rynku wewnętrznego: sprawozdawca uważa, że 
wymiar współpracy regionalnej nie został jasno zdefiniowany we wniosku, mimo iż jest to 
istotny krok w kierunku zintegrowanego rynku wewnętrznego. Należy połączyć „wyspy 
energetyczne”, takie jak państwa bałtyckie lub Półwysep Iberyjski.

 Sprawozdawca sugeruje zatem, aby rozporządzenie w sprawie gazu narzucało OSP dokładny 
kalendarz połączony z konkretnymi celami do wdrożenia na szczeblu regionalnym, tak aby 
udało się stworzyć pojedyncze punkty kontaktowe dla użytkowników. Sprawozdawca jest 
także zaniepokojony rolą Agencji w sprawie inicjatyw OSP dotyczących współpracy 
regionalnej i chciałby nadać jej uprawnienia do zapewnienia koniecznej zbieżności ram 
regulacyjnych i technicznych między regionami, a także nadzoru nad regionalnym planem 
inwestycyjnym.  
 (ii) w jaki sposób przedmiotowe rozporządzenie może przyczynić się do funkcjonalności 
inicjatyw regionalnych w praktyce? Propozycje Komisji mogłyby zostać uzupełnione 
poprzez: ustanowienie pojedynczych punktów kontaktowych dla użytkowników (punkty 
kompleksowej obsługi), realizujących funkcje handlowe w imieniu kilku OSP na szczeblu 
regionalnym. Należy jaśniej zdefiniować, które OSP są zobowiązane do współpracy.
 OSP powinny rozważyć utworzenie regionalnych jednostek z określoną odpowiedzialnością. 
III. Bezpieczeństwo dostaw energii: zdaniem sprawozdawcy absolutnie konieczne jest 
przeanalizowanie postanowień rozporządzenia w kontekście bezpieczeństwa dostaw.
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– Planowanie inwestycji: według projektu rozporządzenia dziesięcioletni dobrowolny 
schemat rozwoju sieci miałby zostać opracowany na szczeblu UE przez ENTSOG. 
(i) Plan rozwoju inwestycyjnego musi zostać wzmocniony: planowanie inwestycji będzie 
musiało się kierować punktami widzenia i potrzebami użytkowników rynku, na szczeblu 
krajowym gdzie OSP planują swe niezależne inwestycje, a także na szczeblu europejskim.
 Sprawozdawca jest zdania, że plany te muszą być zatwierdzane przez krajowe organy 
regulacyjne – a nie tylko przedstawiane do opiniowania przez Agencję – jak również surowo 
monitorowane, jeżeli chcemy, aby były one skuteczne; należy wyjaśnić koordynację 
pomiędzy planami krajowymi, regionalnymi i europejskimi. (ii) Plany inwestycyjne muszą 
być również opracowywane przez wszystkich OSP, niezależnie od struktury rynku ostatecznie 
przyjętej w nowej dyrektywie (wydzielenie własnościowe, NOS czy wszelkie inne 
rozwiązania). 
Plan inwestycyjny powinien być monitorowany przez Agencję i krajowy urząd regulacyjny w 
celu zapewnienia, że potrzebne inwestycje są przeprowadzane terminowo. Na tym etapie 
jednak sprawozdawca uważa, że jego sprawozdanie musi postępować równolegle z pracami 
parlamentarnymi w sprawie istotnych postanowień proponowanej dyrektywy w sprawie rynku 
gazu ziemnego. Uznał za zbyt wczesne wprowadzanie specjalnych mechanizmów 
dotyczących wykonania inwestycji, powiązania między planami krajowymi i europejskimi 
oraz zatwierdzenia mechanizmów inwestycji przez krajowe organy regulacyjne. Tymczasem 
sprawozdawca proponuje dodatkowe działania, mające angażować przynajmniej Agencję w 
przygotowania europejskich dziesięcioletnich planów inwestycyjnych.

– Dostęp do infrastruktury magazynowania: Ramy regulacyjne dotyczące operatorów 
instalacji magazynowych zostaną zharmonizowane zgodnie z dobrymi praktykami 
i wytycznymi już ustalonymi przez ERGEG. Zakres obowiązujących postanowień aktualnego 
rozporządzenia w sprawie OSP będzie rozszerzony i obejmie operatorów instalacji 
magazynowych i terminali LNG, aby stworzyć wspólne podejście do dostępu osób trzecich.  
(i) Sprawozdawca uważa, że zasady dostępu do infrastruktury magazynowania nie mogą 
zagrażać długoterminowemu bezpieczeństwu dostaw. Do postanowień art. 5a dodano klauzulę 
wprowadzającą pewne zabezpieczenia, w związku z dyrektywą 2004/67/WE dotyczącą 
bezpieczeństwa dostaw gazu.
(ii) Należy jasno zdefiniować zasady dotyczące zarządzania terminalami w sytuacjach 
przeciążenia, stosowane przez OSP, operatorów instalacji magazynowych i instalacji LNG
(bez ciągłości dostaw i z dostępem codziennym), które powinny co najmniej uwzględniać 
istnienie długoterminowych kontraktów i mechanizmów elastyczności.      

IV. Wymogi przejrzystości: rozporządzenie będące przedmiotem wniosku poszerza już 
istniejące wymogi przejrzystości dotyczące OSP o rezerwy handlowe gazu, prognozy popytu i 
przepustowość, koszty utrzymania równowagi sieci oraz zdolności handlowych. Nowe 
postanowienia mają również zastosowanie do OSP w odniesieniu do informacji ex-ante i ex-
post dotyczących podaży i popytu oraz do środków przyjmowanych w celu utrzymania 
równowagi systemu.

Mimo iż przepisy te są ważnym krokiem na drodze do zwiększenia przejrzystości operacyjnej 
przynoszącej korzyści wszystkim podmiotom rynku i chociaż prawo dostępu jest 
uzasadnione, sprawozdawca uważa, że jeśli zagwarantowana zostanie odpowiednia poufność 
handlowa, publikacja takich danych na ogół wzmocni rynek. Należy jednak przypomnieć, że 
pewne transakcje gazowe mają bardzo poufny charakter. Tam gdzie uznano to za konieczne 
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wprowadzono pewne zabezpieczenia. 

V. Aspekty instytucjonalne: Rozporządzenie nie jest wystarczająco jasne jeśli chodzi o 
procedurę komitologii w zakresie prerogatyw ENTSOG: 
(i) z jednej strony, jeśli zadaniem ENTSOG jest opracowanie przepisów, Komisja może 
interweniować w szczegółowo określonych okolicznościach za pomocą procedury 
komitologii, gdy uważa się, że przepisy techniczne lub rynkowe przyjęte przez ENTSOG nie 
wyeliminują dyskryminacji lub nie zapewnią skutecznej konkurencji i efektywnego 
świadczenia usług; 
(ii) z drugiej strony, Komisja może przejąć inicjatywę na mocy art. 9 i przyjąć „wytyczne” w 
tym samym obszarze, niezależnie od okoliczności, w celu określenia szczegółowych 
warunków dostępu dla osób trzecich, mechanizmów alokacji zdolności przesyłowej, 
procedury zarządzania ograniczeniami w przesyle, etc.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres tematów, w których przewidziano przyjęcie wytycznych, 
sprawozdawca proponuje, aby jasna i treściwa procedura „ex-ante” ograniczała i 
przygotowywała proces komitologii, we współpracy z Agencją i w konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. Komisja powinna określić według ważności listę tematów, we 
współpracy z Agencją (ACER), a wytyczne powinny podlegać publicznym konsultacjom lub 
w razie potrzeby regularnym ocenom przez Komisję i ACER.
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ZAŁĄCZNIK: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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