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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 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci 
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0531),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0320/2007),

– 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 swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2c ustęp 1 litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opinie i zalecenia w sprawie projektu 
wytycznych i projektu przepisów, o 
których mowa w art. 2e;

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2c ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
technicznych i rynkowych, które zostaną 
opracowane w danym roku, a także plan 
dotyczący wspólnej eksploatacji sieci oraz 
działalności badawczej i na rzecz rozwoju 
na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram. 

2. Roczny program prac wymieniony w 
ust. 1 lit. d) zawiera opis przepisów 
sporządzonych zgodnie z art. 2eb, które 
zostaną opracowane w danym roku, a także 
plan dotyczący wspólnej eksploatacji sieci 
oraz działalności badawczej i na rzecz 
rozwoju na dany rok, oraz orientacyjny 
harmonogram.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2c ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;
b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;
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c) zasady wymiany danych i rozliczeń;
d) zasady interoperacyjności;
e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;
f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi;
g) zasady handlu;
h) zasady przejrzystości;
i) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej; zasady dotyczące 
bilansowania i rezerw energii 
elektrycznej;
j) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;
k) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2c ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej doradza Komisji w 
sprawie przyjęcia wytycznych określonych 
w art. 8.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2ba nowy, 2bb nowy oraz 2bc nowy. Celem 
niniejszej poprawki jest dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2d ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przedstawia Agencji swoje opinie i 
zalecenia w sprawie wytycznych i projektu 
przepisów oraz przedstawia projekt 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego i 
projekt rocznego planu prac, w tym 
informacje związane z procesem
konsultacji.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie i ocena przepisów 
technicznych i rynkowych

Wytyczne i przepisy

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 1. Komisja może zobowiązać Agencję do 
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może zwrócić się do Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w odpowiednim 
terminie o przygotowanie przepisów w 
obszarach wymienionych w art. 2c ust. 3, 
jeżeli uzna, że przepisy te są niezbędne dla 
efektywnego funkcjonowania rynku.

sporządzenia wytycznych i przyjęcia 
przepisów w celu dokonania harmonizacji 
zasad technicznych i rynkowych mając na 
uwadze ułatwienie integracji rynku.

2. Agencja przedstawia Komisji należycie 
uzasadnioną opinię, jeżeli uzna, że:

2. Wytyczne i przepisy mogą obejmować 
w szczególności poniższe zagadnienia:

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

a) zasady bezpieczeństwa i niezawodności;

b) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;

b) zasady podłączenia i dostępu do sieci;

c) operatorzy systemów przesyłowych nie 
wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;

c) zasady wymiany danych i rozliczeń;

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

d) zasady interoperacyjności;

a) przepis techniczny lub rynkowy przyjęty 
przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej w obszarach wymienionych 
w art. 2c ust. 3 nie zapewnia 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
i efektywnego działania rynku;

e) procedury operacyjne w sytuacjach 
awaryjnych;

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

f) zasady alokacji zdolności przesyłowych i 
zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi;

c) operatorzy systemów przesyłowych nie g) zasady dla jednodniowych rynków 



PE400.681v02-00 10/21 PR\707470PL.doc

PL

wdrożyli przepisu technicznego lub 
rynkowego przyjętego przez Europejską 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej w obszarach 
wymienionych w art. 2c ust. 3;

transgranicznych o zharmonizowanych 
godzinach zamknięcia;

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

h) zasady handlu zapewniające w 
szczególności rozwój rynków wtórnych 
transgranicznych praw przesyłowych oraz 
bezpieczeństwo praw przesyłowych;

4. Ustęp 3 nie stanowi uszczerbku dla 
prawa Komisji do przyjmowania i zmiany 
wytycznych zgodnie z art. 8.

i) zasady przejrzystości;

j) zasady dotyczące bilansowania i rezerw 
energii elektrycznej;

k) zasady dotyczące zharmonizowanych 
struktur taryf przesyłowych wraz z 
sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami 
dotyczącymi rozliczeń 
międzyoperatorskich;

l) energooszczędność sieci energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne i przepisy powinny ułatwiać rozwój konkurencyjnych rynków i zapewniać ich 
integrację poprzez harmonizację zasad technicznych i rynkowych. Zasady te muszą służyć 
interesom rynkowym poprzez optymalizację alokacji zdolności przesyłowych, rozwój 
łączenia/rozdzielania rynku z jednodniowym wyprzedzeniem, istnienie transgranicznych 
rynków jednodniowych i organizowanych z jednodniowym wyprzedzeniem, itp. Regulacje i 
zasady na wysokim poziomie powinny być opracowywane w ramach wytycznych, a następnie 
bardziej szczegółowo rozwijane w przepisach.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2e a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2ea
Sporządzanie wytycznych

1. Po konsultacjach z Agencją Komisja 
ustala roczną listę priorytetów określającą 
zagadnienia szczególnie ważne dla 
rozwoju wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej. 
2. Mając na uwadze listę priorytetów, 
Komisja może zobowiązać Agencję do 
sporządzenia w ciągu sześciu miesięcy 
projektu wytycznych określających 
podstawowe, jasne i obiektywne regulacje 
dotyczące harmonizacji zasad w sposób 
umożliwiający rozwijanie 
konkurencyjnego, zintegrowanego rynku.
3. Podczas przygotowywania projektu 
wytycznych Agencja prowadzi - w sposób 
otwarty i przejrzysty - szerokie konsultacje 
przez okres co najmniej dwóch miesięcy 
oraz informuje o tym ENTSO i inne 
zainteresowane strony. 
4. Ukończenie projektu wytycznych przez 
Agencję na podstawie wyników 
konsultacji ma miejsce nie później niż 
dwa miesiące po zakończeniu okresu 
konsultacji. Agencja udostępnia 
publicznie wszystkie otrzymane uwagi i 
wyjaśnia, w jaki sposób zostały one 
uwzględnione w końcowym projekcie 
wytycznych, lub uzasadnia ich odrzucenie.
5. Agencja przedkłada końcowy projekt 
wytycznych do zaopiniowania Komisji i 
ENTSO oraz innym zainteresowanym 
stronom; opinię należy przedłożyć nie 
później niż miesiąc po otrzymaniu 
projektu wytycznych. Jeżeli opinia ta jest 
negatywna, Agencja przedkłada końcowy 
projekt wytycznych radzie organów 
regulacyjnych, która przedstawia 
właściwie uzasadnione powody przyjęcia 
lub odrzucenia omawianej opinii.
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6. Komisja ocenia, czy końcowy projekt 
wytycznych ustala podstawowe, jasne i 
obiektywne zasady harmonizacji 
przepisów dotyczących rozwijania 
konkurencyjnego i zintegrowanego rynku, 
oraz stanowi o uczciwym przebiegu 
procesu konsultacji. 
7. Jeżeli Komisja stwierdza, że końcowy 
projekt wytycznych przestawiony przez 
Agencję stanowi właściwą podstawę, 
przedkłada wytyczne Komitetowi, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1, i który przyjmuje je 
zgodnie z procedurą określoną w art. 13 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby móc podjąć decyzję dotycząca priorytetów rozwoju rynku, kluczowe jest ustalenie listy 
priorytetów przez Komisję po przeprowadzeniu konsultacji z Agencją. Po opracowaniu listy 
powinien zostać sporządzony projekt wytycznych w celu ustalenia kluczowych zasad 
dotyczących zagadnień związanych z harmonizacją mających zastosowanie zasad. Dopiero po 
określeniu na solidnej podstawie wytycznych i listy priorytetów, można we właściwy sposób 
opracować przepisy.

Poprawka ta zastępuje treść art. 2e rozporządzenia nr. 1288/2003.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2e b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2eb
Sporządzanie przepisów

1. Po przyjęciu wytycznych zgodnie z 
postanowieniami art. 2ea Komisja 
zobowiązuje ENTSO do sporządzenia 
projektu przepisów w ciągu sześciu 
miesięcy, w pełni przestrzegając zasad 
ustalonych w wytycznych.
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2. Przygotowując projekt przepisów, już 
na wczesnym etapie ENTSO prowadzi 
szerokie konsultacje w sposób otwarty i 
przejrzysty ze wszystkimi odpowiednimi 
uczestnikami rynku oraz informuje 
wszystkie zainteresowane strony i w pełni 
angażuje je w sporządzanie projektu.
3. ENTSO przedkłada projekt przepisów 
Agencji do dalszych konsultacji.
5. Agencja przeprowadza szerokie, otwarte 
i przejrzyste konsultacje w sprawie 
projektu przepisów przez okres co 
najmniej dwóch miesięcy.
6. Ukończenie projektu przepisów przez 
Agencję na podstawie konsultacji ma 
miejsce nie później niż dwa miesiące po 
zakończeniu okresu konsultacji. Agencja 
udostępnia publicznie wszystkie 
otrzymane uwagi i wyjaśnia, w jaki sposób 
zostały one uwzględnione w końcowym 
projekcie przepisów, lub uzasadnia ich 
odrzucenie.
7. Agencja przedkłada końcowy projekt 
przepisów Komisji, która dokonuje oceny 
zgodności przepisów z wytycznymi.
8. Komisja ocenia zgodność projektu 
przepisów z zasadami określonymi w 
wytycznych przyjętych zgodnie z art. 2ea.
8. Komisja ocenia również, czy przepisy 
mogą przyczynić się do rozwoju 
konkurencyjnego i zintegrowanego rynku. 
Jeżeli Komisja przedstawi negatywną 
opinię, zobowiązuje ona ENTSO do 
wprowadzenia poprawek do projektu 
przepisów.
9. Komisja dokonuje oceny stosowania 
przepisów z własnej inicjatywy, na 
wniosek Agencji lub z zalecenia 
zainteresowanych stron na rynku. Jeżeli 
Komisja stwierdzi, że przyjęty przepis nie 
jest stosowany, przedkłada go komitetowi, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1, do 
przeglądu zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2. 
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10. Ta sama procedura ma zastosowanie 
do aktualizacji przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanego art. 2ea.

Kluczowe jest, aby przepisy były w pełni zgodne z regulacjami i zasadami określonymi w 
wytycznych. Ponadto szerokie konsultacje i bliskie zaangażowanie uczestników rynku w 
omawiany proces ma kluczowe znaczenie do zagwarantowania, że przepisy są sensytywne. 
Aktualizacja już istniejących przepisów w związku ze zmianami technologicznymi i 
usprawnieniem procesów powinna odbywać się zgodnie z tą samą procedurą (patrz: ust. 10).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2f ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Energii Elektrycznej prowadzi na 
wczesnym etapie szeroko zakrojone, 
otwarte, przejrzyste 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 ust. 3. 
Konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.

1. Realizując swoje zadania Agencja 
prowadzi szeroko zakrojone, otwarte, 
przejrzyste konsultacje ze wszystkimi 
odpowiednimi uczestnikami rynku; 
konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające i wytwarzające energię, 
klientów, użytkowników systemów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych, w 
tym odpowiednie stowarzyszenia 
(branżowe), organy techniczne i grupy 
osób zainteresowanych.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 3
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 2f ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem rocznego programu 
prac oraz przepisów technicznych i 
rynkowych wymienionych w art. 2c ust. 1 i 
ust. 3, Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii 
Elektrycznej przekazuje uwagi otrzymane 
podczas konsultacji i wskazuje sposób 
uwzględnienia tych uwag. Podaje również 
uzasadnioną opinię dotyczącą przyczyn
ewentualnego nieuwzględnienia uwag.

3. Przed przyjęciem wytycznych i 
przepisów Agencja przekazuje uwagi 
otrzymane podczas konsultacji i wskazuje 
sposób uwzględnienia tych uwag. Podaje 
również uzasadnioną opinię dotyczącą 
przyczyn ewentualnego nieuwzględnienia 
uwag.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea oraz 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 5
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 6 akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dochód może być brany pod uwagę przez 
organy regulacyjne w trakcie 
zatwierdzania metod wyliczania taryf 
sieciowych i/lub oceny czy taryfy powinny 
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by modyfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Ponownie wprowadza przepis, który wykreślony został z rozporządzenia 1228/2003.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 8
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 8 tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne Wytyczne dotyczące mechanizmu 
kompensacyjnego operatorów 
działających między systemami 

przesyłowymi

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana tytułu ma na celu uniknięcie pomyłki z wytycznymi, o których mowa w art. 2e.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 punkt 8
Rozporządzenie WE nr 1228/2003
Artykuł 8 ustęp 3 litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2c ust. 3.

h) szczegóły dotyczące zagadnień 
wyszczególnionych w art. 2e 

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do proponowanych art. 2e, 2ea, 2eb. Celem niniejszej poprawki jest 
dostosowanie tekstu do nowej procedury.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie
1. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet liberalizacji rynku 

energetycznego w Unii Europejskiej, gdyż jego zdaniem stanowi on pełny i spójny 
wniosek legislacyjny, w którym uwzględniono większość zaleceń przyjętych przez 
Parlament Europejski w czerwcu 2007 r.

2. W tym kontekście sprawozdawca popiera włączenie większych i bardziej 
niezależnych uprawnień dla organów regulacyjnych, zwiększone wymogi dotyczące 
przejrzystości na rynku, usprawnione warunki współpracy na szczeblu europejskim 
pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi, a także między operatorami systemów 
przesyłowych, z naciskiem na dalsze zwiększanie zdolności przesyłowej połączeń 
wzajemnych między państwami członkowskimi, a także propozycję wydzielania 
własnościowego jako najbardziej skuteczny, choć nie jedyny sposób wspierania 
inwestycji i unikania dyskryminacji wobec nowych operatorów.

3. Sprawozdawca popiera także projekt utworzenia agencji europejskich organów 
regulacyjnych, mimo że ma pewne zastrzeżenia do obecnej struktury i uprawnień 
decyzyjnych nowego organu.

4. W kwestii rozporządzenia w sprawie transgranicznej wymiany energii elektrycznej 
sprawozdawca uważa, że najważniejszy problem tego wniosku legislacyjnego wiąże 
się z obecnym podziałem kompetencji między poszczególnymi podmiotami, gdyż 
prowadzi on do niejasnego i mało sprawnego procesu podejmowania decyzji. 
W niniejszym dokumencie podkreślono najważniejsze zastrzeżenia sprawozdawcy 
dotyczące tego właśnie wniosku.

Podział obowiązków
5. Zgodnie z powyższym, zdaniem sprawozdawcy, najwięcej trudności sprawia fakt, że 

obecny podział obowiązków przedstawiony we wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie transgranicznej wymiany energii elektrycznej nie 
odzwierciedla obecnego i naturalnego podziału kompetencji na szczeblu krajowym, 
ponieważ operatorzy systemów przesyłowych otrzymali uprawnienia regulacyjne, zaś 
agencja regulacyjna najwyraźniej została sprowadzona do roli organu doradczego.

6. Zdaniem sprawozdawcy kilka z jedenastu zadań, jakie muszą wypełniać operatorzy 
systemów przesyłowych (OSP), powinno należeć do obowiązków organów 
regulacyjnych.

7. Mimo że sprawozdawca popiera zamiar Komisji dotyczący ustanowienia działań 
oddolnych w zakresie opracowania przepisów technicznych, zważywszy, że OSP mają 
ku temu największe możliwości, zaś uproszczenie i harmonizacja przepisów na 
szczeblu europejskim leży bezpośrednio w ich interesie, jest zdania, że inne przepisy, 
na przykład dotyczące handlu i przejrzystości rynku, powinny zostać stworzone na 
innych zasadach, gdzie agencja jako niezależny podmiot powinna być odpowiedzialna 
za sporządzenie wytycznych w bliskiej współpracy z uczestnikami rynku i oczywiście 
OSP, a także za ich przyjęcie.

8. Ponadto z uwagi na dobrowolny charakter wdrożenia wyżej wspomnianych przepisów 
i regulaminów pojawia się pytanie, czy obecny system współpracy OSP na szczeblu 
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europejskim wnosi jakąkolwiek wartość dodaną. Sprawozdawca zdecydowanie uważa, 
że pewne regulaminy i przepisy wynikające z wdrożenia niniejszego rozporządzenia 
powinny mieć charakter obowiązkowy.

9. Co więcej, sprawozdawca jest zdania, że skoro agencja otrzymała obowiązek 
sporządzenia i przyjęcia przepisów rynkowych, powinna także odpowiadać za 
przeprowadzenie konsultacji z osobami zainteresowanymi zamiast z OSP zgodnie 
z odpowiednim procesem realizowanym na szczeblu krajowym.

Agencja
10. Sprawozdawca zna ograniczenia, jakie Służba Prawna Komisji nałożyła w swojej 

opinii na uprawnienia agencji europejskich organów regulacyjnych. Uważa jednak, że 
większość niewyjaśnionych i niejasnych kwestii w podziale obowiązków wynika 
przede wszystkim z braku kompetencji. Z tego względu sprawozdawca zaleca, aby 
komisja ITRE zwróciła się do Wydziału Prawnego Parlamentu o przeanalizowanie 
możliwości rozszerzenia uprawnień agencji, tak aby mogła ona wydawać ostateczne 
decyzje regulacyjne zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie 
liberalizacji rynków energii z czerwca 2007 r.

11. Gdyby nie było to możliwe, zdaniem sprawozdawcy Parlament powinien rozważyć, 
czy proponowany model rozwiąże problemy związane z różnicą opinii między 
krajowymi organami nadzoru i czy jest możliwy do zaakceptowania jako krok 
pośredni w kierunku utworzenia prawdziwego europejskiego organu regulacyjnego.

12. Parlament Europejski wyraził niedawno pragnienie połączenia krajowych organów 
regulacyjnych w jeden europejski organ, który posiadałby uprawnienia decyzyjne 
w sporach transgranicznych między państwami członkowskimi, podczas gdy krajowe 
organy byłyby nadal odpowiedzialne za decyzje dotyczące ich obszaru. Parlament 
dążył w ten sposób do zakończenia impasu w stosunkach między krajowymi organami 
regulacyjnymi, z którym mamy dziś do czynienia; z tego względu wniosek Komisji 
w swym obecnym kształcie umożliwia agencji rozwiązywanie bieżących 
i potencjalnych trudności. Sprawozdawca jest zdania, że niezależna agencja 
posiadająca odpowiednie kompetencje w kwestiach transgranicznych w bardziej 
skuteczny i przejrzysty sposób wspierałaby rozwój prawdziwej unijnej regulacji rynku 
energii.

13. Sprawozdawca wyraża również zaniepokojenie rozwiązaniem grupy ERGEG 
i skutkami, jakie może to mieć dla niezależności agencji, gdyż zgodnie z obecnym 
wnioskiem będzie ona nadmiernie uzależniona od Komisji Europejskiej.

Wymogi dotyczące wydzielenia własnościowego w ramach Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych
14. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji o sformalizowanie 

obowiązujących ram współpracy operatorów systemów przesyłowych w celu 
wspierania integracji na szczeblu europejskim oraz pełnej harmonizacji przepisów 
technicznych w 27 państwach członkowskich.

15. Jeżeli model ENTSO ma działać prawidłowo, bez względu na poziom wydzielenia 
własnościowego wymaganego w każdym państwie członkowskim, tzn. wydzielonego 
OSP lub NOS, sprawozdawca jest zdania, że każdy operator systemu przesyłowego 
w ramach ENTSO powinien być traktowany jednakowo w zakresie obowiązków 
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operatora systemu i zapewnienia niedyskryminującego dostępu do sieci.

Inwestycje
16. Propozycja Komisji dotycząca przedkładania dziesięcioletnich planów inwestycyjnych 

przez OSP jest zgodna z obecnymi obowiązkami na szczeblu państw członkowskich, 
dlatego też sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ich przeniesienie na poziom 
europejski, zwłaszcza w zakresie unowocześnienia i poprawy zdolności przesyłowych 
między państwami członkowskimi.

17. Ważne jest jednak, aby plan ten był przyjmowany przez organ regulacyjny, a nie tylko 
poddawany jego ocenie.

Przejrzystość
18. Sprawozdawca jest przekonany, że przepisy dotyczące przejrzystości powinny być 

opracowane przez organ regulacyjny w porozumieniu z OSP, nie zaś oceniane tylko 
przez agencję. Mimo że z zadowoleniem przyjmuje opracowanie wytycznych na 
szczeblu unijnym, wolałby, aby w najważniejszych kwestiach miały one charakter 
wiążący.

19. Sprawozdawca chciałby także podkreślić, że w niektórych częściach rozporządzenia 
przejrzystość mylona jest najwyraźniej z monitorowaniem i raportowaniem, a zatem 
chciałby dokonać w swoim sprawozdaniu rozróżnienia między tymi dwoma 
elementami.

Harmonizacja
20. Sprawozdawca jest zdania, że harmonizacja nie jest stawiana we wniosku na 

pierwszym planie. Istnienie 27 różnych kontekstów regulacyjnych jest jedną 
z największych przeszkód dla integracji rynków energii. Dlatego też uważa, że 
dobrowolny charakter harmonizacji przepisów technicznych i rynkowych nie będzie 
wystarczający dla pokonania istniejących obecnie utrudnień w handlu 
transgranicznym między państwami członkowskimi, wynikających z niedostatecznej 
integracji. Sprawozdawca uważa zatem, że harmonizacja przepisów technicznych, 
a także otoczenia regulacyjnego, powinna być jednym z głównych celów pakietu.

Rynki regionalne
21. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje włączenie do rozporządzeń i dyrektyw 

kwestii rozwoju rynków regionalnych jako pozytywny krok w kierunku integracji. 
Niedawne postępy w tym zakresie, a także rynki dobrze rozwinięte, na przykład rynek 
skandynawski, mogą stanowić solidną podstawę dla porównania różnych modeli i być 
może przeniesienia części tych doświadczeń na poziom unijny.

Poziomy połączeń wzajemnych
22. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje powołanie specjalnych koordynatorów 

w celu przyspieszenia przeciągających się prac nad czterema głównymi projektami 
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połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi. Jest zdania, że mogą one 
mieć korzystny wpływ na przyspieszenie tych procesów poprzez mediacje między 
wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi osobami.

23. Jednakże te pojedyncze przypadki, choć ważne, stanowią jedynie niewielką część 
problemu, zaś w dalszym ciągu obecne są w całej Unii Europejskiej polityczne, 
techniczne i administracyjne utrudnienia dla zwiększenia zdolności przesyłowej 
połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi, nawet w przypadku gdy 
projekty te są rentowne i technicznie wykonalne.
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