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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości rynku 
energii jest instrumentem dopasowanym do potrzeb i ukierunkowanym na zwalczanie 
nadużyć na rynku energii. Zaproponowano europejskie podejście dotyczące zakazu 
zawierania transakcji w oparciu o informacje wewnętrzne oraz manipulacji na rynku 
w odniesieniu do hurtowego rynku energii elektrycznej, na którym prowadzony jest obrót 
wszystkimi produktami energetycznymi i gazowymi nieuwzględnionymi w dyrektywie 
w sprawie nadużyć na rynku.

Podejście europejskie do tej kwestii jest uzasadnione ze względu na to, że coraz częściej 
przekraczane są krajowe granice w przypadkach gdy obrót energią, jej wytwarzanie i zużycie 
mają miejsce w różnych państwach. Ponadto nadużycia na rynku w jednym państwie 
członkowskim nie ograniczają się do tego pojedynczego państwa członkowskiego, ale mogą 
potencjalnie wywierać wpływ na kształtowanie się cen hurtowych energii elektrycznej i gazu 
poza granicami tego państwa i sztucznie zawyżać ceny dla konsumentów. Konkurencyjne 
i zintegrowane europejskie rynki energii ostatecznie kształtują koszty energii dla gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw w Europie. Nadużycia na rynku, o ile nie zostaną skutecznie 
ukrócone, doprowadzą do wyższych cen energii we wszystkich państwach członkowskich. 

W odniesieniu do zakresu rozporządzenia należy zauważyć, że hurtowe rynki energii nie 
powinny obejmować jedynie regulowanych giełd, lecz również rynki nieregulowane, 
ponieważ transakcje na nich zawierane mogą wpływać na obroty na giełdach energii. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że rozporządzenie to powinno przewidywać 
możliwość dostępu właściwych organów do wszelkich istotnych informacji, w tym na temat 
kontraktów dwustronnych, pochodzących z całej Unii, tak aby mogły w pełni zrozumieć 
zmiany sytuacji na rynku. 

Rozporządzenie upoważnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do 
obowiązku składania sprawozdań, które to akty określają termin przekazywania oraz formę 
i treść informacji, jakie uczestnicy rynku muszą przekazywać. Komisja będzie również miała 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych doprecyzowujących definicje informacji 
wewnętrznych oraz manipulacji na rynku, które mają charakter dynamiczny i zmienny. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że okres na wyrażenie sprzeciwu wobec tych 
aktów delegowanych przewidziany we wspomnianym rozporządzeniu powinien być zgodny 
z postanowieniami wspólnego porozumienia dotyczącego praktycznych rozwiązań 
w stosowaniu aktów delegowanych. W rozporządzeniu należałoby przewidzieć możliwość
przedłużenia okresu na wyrażenie sprzeciwu o dwa miesiące. W procesie przygotowania 
i sporządzania aktów delegowanych, które mają na celu zmianę innych niż istotne części 
rozporządzenia, Komisja powinna zagwarantować terminowe przekazywanie stosownych 
dokumentów oraz powinna przeprowadzić niezbędne konsultacje.

Należy ponadto zadbać, aby konsumenci mogli mieć zaufanie do integralności rynków energii 
elektrycznej i gazu, a ceny ustalane na hurtowych rynkach energii odzwierciedlały uczciwą 
grę rynkową popytu i podaży. Konsumenci są ostatecznymi beneficjentami przejrzystości 
i integralności hurtowych rynków energii elektrycznej, są także głównymi ofiarami nadużyć 
na rynku. Wyższe ceny energii mają zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na 
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konsumentów, ponieważ konsumenci nie tylko zapłacą wyższe ceny za energię, lecz również 
dotknie ich sztuczna podwyżka cen innych towarów i usług. Z powyższych powodów oraz 
w celu zagwarantowania odpowiednio odstraszającego charakteru rozporządzenia, 
sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, by w rozporządzeniu przewidziano, że 
sankcje będą uwzględniać nie tylko osiągnięte korzyści oraz wagę naruszeń, lecz również 
szkody wyrządzone konsumentom.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy zadbać, aby konsumenci mogli 
mieć zaufanie do integralności rynków 
energii elektrycznej i gazu, a ceny ustalane 
na hurtowych rynkach energii 
odzwierciedlały uczciwą grę rynkową 
popytu i podaży.

(1) Istotne jest, aby ceny ustalane na 
hurtowych rynkach energii odzwierciedlały 
uczciwą grę rynkową popytu i podaży, tak 
aby konsumenci i mikroprzedsiębiorstwa 
mogli płacić uczciwą cenę za energię 
elektryczną i gaz w całym Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, co w dłuższej 
perspektywie zwiększyłoby zaufanie 
konsumentów do rynków energii 
elektrycznej i gazu oraz zapewniło 
wszystkim obywatelom energię przystępną 
cenowo, łatwą do uzyskania i dostępną.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zapewnienie uczciwych cen energii. W odniesieniu do energii 
należy ponadto wyraźnie podkreślić znaczenie roli naszych partnerów w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 

(3) Rynki energii w całej Unii są ze sobą 
coraz ściślej powiązane. Nadużycia na 
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rynku w jednym państwie członkowskim 
wywierają wpływ na kształtowanie się cen 
hurtowych energii elektrycznej i gazu poza 
granicami tego państwa. Dlatego też troski 
o zapewnienie integralności rynków nie 
można pozostawić wyłącznie 
poszczególnym państwom członkowskim.

rynku w jednym państwie członkowskim 
wywierają wpływ zarówno na 
kształtowanie się cen hurtowych energii 
elektrycznej i gazu poza granicami tego 
państwa, jak i na ceny detaliczne dla 
konsumentów i mikroprzedsiębiorstw. 
Dlatego też troski o zapewnienie 
integralności rynków nie można 
pozostawić wyłącznie poszczególnym 
państwom członkowskim. Z tego względu 
ścisłe transgraniczne monitorowanie 
rynku ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia w pełni funkcjonującego, 
wzajemnie połączonego i zintegrowanego 
wewnętrznego rynku energii.

Uzasadnienie

Celem rozpatrywanego rozporządzenia jest uzyskanie uczciwych cen energii, uwzględnienie 
szczególnej sytuacji konsumentów i mikroprzedsiębiorstw ma zatem zasadnicze znaczenie. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane.

(4) Hurtowe rynki energii elektrycznej 
obejmują zarówno rynki towarowe, jak i 
rynki instrumentów pochodnych, przy 
czym mechanizmy ustalania cen w obu 
sektorach są ze sobą powiązane. Obejmują 
one m.in. rynki regulowane, jak i 
nieregulowane oraz transakcje 
pozagiełdowe.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zwiększenia przejrzystości na 
hurtowych rynkach energii Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
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Energetyki (ACER) powinna wprowadzić 
rejestr uczestników rynku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu.

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. W 
odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy upoważnić do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu. Podczas 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja zapewni 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a 
także z dużym wyprzedzeniem 
przeprowadzi stosowne i przejrzyste 
konsultacje, w tym z ekspertami.

Uzasadnienie

Odniesienie do wspólnego porozumienia dotyczącego praktycznych rozwiązań w stosowaniu 
aktów delegowanych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Skuteczne monitorowanie rynku ma 
zasadnicze znaczenie dla wykrywania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii i 
zapobiegania im. Do takiego 

(13) Skuteczne monitorowanie rynku ma 
zasadnicze znaczenie dla wykrywania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii i 
zapobiegania im. Do takiego 
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monitorowania najlepiej przygotowana jest 
Agencja, która dysponuje obejmującym 
całą Unię oglądem sytuacji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu oraz posiada 
niezbędną fachową wiedzę na temat 
funkcjonowania rynków i systemów 
energii elektrycznej i gazu w Unii. Istotną 
rolę w zapewnieniu wydajnego 
monitorowania rynków powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich.

monitorowania najlepiej przygotowana jest 
Agencja, która dysponuje obejmującym 
całą Unię oglądem sytuacji na rynkach 
energii elektrycznej i gazu oraz posiada 
niezbędną fachową wiedzę na temat 
funkcjonowania rynków i systemów 
energii elektrycznej i gazu w Unii. Istotną 
rolę w zapewnieniu wydajnego 
monitorowania rynków powinny odgrywać 
krajowe organy regulacyjne dysponujące 
ważną wiedzą na temat zmian 
występujących na rynkach energii w 
swoich państwach członkowskich. Z tego 
względu zapewnienie właściwego 
monitorowania i przejrzystości rynków 
energii zależy od ścisłej współpracy i 
wzmocnionej koordynacji między Agencją 
i władzami krajowymi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane w 
obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku. Osoby zgłaszające 
transakcje właściwemu organowi zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane w 
obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów dla 
uczestników rynku, ale muszą 
zagwarantować, że Agencja uzyska 
wszelkie informacje niezbędne do 
skutecznego wykonywania swoich zadań. 
Osoby zgłaszające transakcje właściwemu 
organowi zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych oraz 
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Rady ../.. w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ../.. w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać dodatkowym 
obowiązkom sprawozdawczym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 
Należy jednak dopilnować, by te właściwe 
władze i repozytoria transakcji 
natychmiast udostępniały Agencji 
wszelkie niezbędne informacje. Podczas 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a 
także z dużym wyprzedzeniem 
przeprowadzać stosowne i przejrzyste 
konsultacje, w tym z ekspertami.

Uzasadnienie

Odniesienie do wspólnego porozumienia dotyczącego praktycznych rozwiązań w stosowaniu 
aktów delegowanych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii.

(18) W przypadku gdy informacje nie 
stanowią wrażliwych informacji 
handlowych Agencja powinna mieć 
możliwość udostępniania tych informacji 
uczestnikom rynku oraz szerszej opinii 
publicznej. Taka przejrzystość może 
pomóc zbudować zaufanie do rynku oraz 
przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat 
funkcjonowania hurtowych rynków 
energii. Aby zapewnić większą 
przejrzystość i publiczny dostęp do 
informacji na temat hurtowych cen 
energii, Agencja powinna sporządzać 
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comiesięczne sprawozdania w podziale na 
poszczególne kraje na temat zmian cen na 
hurtowych rynkach energii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń oraz
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu o 
informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku. Mając na względzie wzajemne 
oddziaływanie obrotu instrumentami 
pochodnymi związanymi z energią 
elektryczną i gazem i obrotu samą energią 
elektryczną i gazem, sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zbieżne z sankcjami 
przyjętymi przez państwa członkowskie w 
ramach wdrożenia dyrektywy 2003/6/WE.

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne i odstraszające oraz aby 
odzwierciedlały wagę naruszeń,
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
obrotu prowadzonego w oparciu o 
informacje wewnętrzne i manipulację na 
rynku oraz szkody wyrządzone 
konsumentom. Mając na względzie 
wzajemne oddziaływanie obrotu 
instrumentami pochodnymi związanymi z 
energią elektryczną i gazem i obrotu samą 
energią elektryczną i gazem, sankcje za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia powinny być zbieżne z 
sankcjami przyjętymi przez państwa 
członkowskie w ramach wdrożenia 
dyrektywy 2003/6/WE. Aby uniknąć 
arbitrażu regulacyjnego, kiedy to 
kontrakty są zawierane w krajach, gdzie 
ryzyko nałożenia sankcji jest najniższe, 
Komisja powinna dokonywać regularnego 
przeglądu sytuacji i na czas zaproponować 
system minimalnych zharmonizowanych 
sankcji na szczeblu Unii Europejskiej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
przepisy zabraniające praktyk 
posiadających znamiona nadużyć na 
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hurtowych rynkach energii zbieżne z 
przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję.

hurtowych rynkach energii zbieżne z 
przepisami obowiązującymi na rynkach 
finansowych. W rozporządzeniu 
przewidziano monitorowanie hurtowych 
rynków energii przez Agencję, w ścisłej 
współpracy z krajowymi organami 
regulacyjnymi.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, mogłaby istotnie 
wpłynąć na ceny takich produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym;

1. „informacja wewnętrzna” oznacza 
dokładną informację, niepodaną do 
wiadomości publicznej, dotyczącą 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
większej liczby produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, a 
która, jeżeli zostałaby podana do 
wiadomości publicznej, miałaby 
prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny 
takich produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym;

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z definicjami znajdującymi się w dyrektywie w sprawie nadużyć na 
rynku.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera a) – tiret drugie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– poprzez które to transakcje lub zlecenia 
osoba lub osoby działające w 
porozumieniu kształtują lub próbują 
kształtować cenę jednego lub kilku 

– poprzez które to transakcje lub zlecenia 
osoba lub osoby działające w 
porozumieniu kształtują lub próbują 
kształtować cenę jednego lub kilku 
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produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym na anormalnym lub 
sztucznym poziomie, chyba że osoba 
zawierająca takie transakcje lub 
składająca takie zlecenia wykaże, że 
przyczyny jej działania są zgodne z 
prawem a takie transakcje lub zlecenia są 
zgodne z praktykami rynkowymi 
przyjętymi na danym hurtowym rynku 
energii; lub

produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym na anormalnym lub 
sztucznym poziomie; lub

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kontrakty dotyczące przetwarzania 
gazu ziemnego (odkraplanie i skraplanie);

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na 
którym prowadzony jest obrót produktami 
energetycznym sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym;

5. „hurtowy rynek energii elektrycznej” 
oznacza każdy rynek, zarówno 
regulowany, jak i nieregulowany oraz 
transakcje pozagiełdowe, w obrębie Unii, 
na którym prowadzony jest obrót 
produktami energetycznym 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę, która zawiera transakcje, w tym 
składa zlecenia, na jednym lub większej 
liczbie hurtowych rynków energii;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną 
lub prawną;

Uzasadnienie

Por. dyrektywę w sprawie nadużyć na rynku (dyrektywa 2003/6).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnicy rynku podają do publicznej 
wiadomości informacje wewnętrzne 
dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku do 
których odpowiada za kwestie operacyjne, 
czy to w całości czy też w części. 
Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.

4. W odniesieniu do ust. 1 lit. b) 
uczestnicy rynku podają skutecznie do 
publicznej wiadomości informacje 
wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa 
lub instalacji, których dany uczestnik jest 
właścicielem lub które kontroluje lub w 
stosunku do których odpowiada za kwestie 
operacyjne, czy to w całości czy też w 
części. Informacje te obejmują informacje 
dotyczące zdolności produkcyjnej 
instalacji, ich pojemności magazynowej, 
wielkości zużycia energii lub zdolności 
przesyłu energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia przyszłych zmian 
zachodzących na hurtowych rynkach 
energii Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 
15 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 16 i 17, akty 
delegowane doprecyzowujące definicje 
określone w art. 2 ust. 1–5.

1. W celu uwzględnienia przyszłych zmian 
zachodzących na hurtowych rynkach 
energii oraz w celu zagwarantowania 
jednolitego stosowania niniejszego 
rozporządzenia na całym obszarze Unii 
Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 15 oraz 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane 
doprecyzowujące definicje określone w art. 
2 ust. 1–5.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W celu skutecznego wykonywania 
swoich zadań Agencja musi również mieć 
dostęp do informacji na temat fizycznej 
infrastruktury sieci, rurociągów i 
obiektów magazynowych, co umożliwi jej 
kształtowanie rynku, identyfikację 
wąskich gardeł, kodyfikację zdolności i 
uzgadnianie algorytmów dostępności 
sieci, które zapewniłyby w pełni 
przejrzyste warunki rynkowe.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Komisji sprawozdanie ze swojej 
działalności prowadzonej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. W 

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
sprawozdanie ze swojej działalności 
prowadzonej na podstawie niniejszego 
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sprawozdaniach tych podaje się do 
wiadomości Komisji wadliwe zasady 
rynkowe, normy i procedury mogące 
sprzyjać wykorzystywaniu informacji 
wewnętrznych i manipulacji na rynku lub 
osłabiać rynek wewnętrzny. Sprawozdania 
te można łączyć ze sprawozdaniem, o 
którym mowa w art. 11 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

rozporządzenia oraz podaje to 
sprawozdanie do wiadomości publicznej. 
W sprawozdaniach tych podaje się do 
wiadomości Komisji wadliwe zasady 
rynkowe, normy i procedury mogące 
sprzyjać wykorzystywaniu informacji 
wewnętrznych i manipulacji na rynku lub 
osłabiać rynek wewnętrzny. Sprawozdania 
te można łączyć ze sprawozdaniem, o 
którym mowa w art. 11 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może wydawać zalecenia 
dotyczące danych na temat transakcji, w 
tym zleceń, które uważa za konieczne do 
skutecznego i wydajnego monitorowania 
hurtowych rynków energii. Przed 
wydaniem takich zaleceń Agencja 
konsultuje się z zainteresowanymi 
stronami zgodnie z przepisami art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009. 
Agencja konsultuje się w szczególności z
ESMA, krajowymi organami 
regulacyjnymi oraz właściwymi organami 
finansowymi w państwach członkowskich.

Agencja może wydawać zalecenia 
dotyczące danych na temat transakcji, w 
tym zleceń i transakcji dwustronnych, 
które uważa za konieczne do skutecznego i 
wydajnego monitorowania hurtowych 
rynków energii. Przed wydaniem takich 
zaleceń Agencja konsultuje się z 
zainteresowanymi stronami zgodnie z 
przepisami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 
713/2009. Agencja konsultuje się w 
szczególności z ESMA, krajowymi 
organami regulacyjnymi oraz właściwymi 
organami finansowymi w państwach 
członkowskich.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie zalecenia należy udostępnić 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, i 
Komisji Europejskiej oraz podać do 
wiadomości opinii publicznej.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja publikuje comiesięczne 
sprawozdania w podziale na poszczególne 
kraje na temat zmian cen na hurtowych 
rynkach energii elektrycznej i gazu w Unii 
Europejskiej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Z uwagi na duże zmiany cen energii 
elektrycznej i gazu dla konsumentów 
końcowych, które są obecnie 
spowodowane wahaniami cen towarów, 
podejmowane są wysiłki w celu ułatwienia 
wprowadzania zmiennej akcyzy na te 
towary, co ustabilizuje ceny uiszczane 
przez konsumentów końcowych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencji przekazuje się dane na temat 
transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii, w tym składanych zleceń. 
Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane określające 
termin i formę przekazywania takich 

1. Agencji przekazuje się dane na temat 
transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii, w tym składanych zleceń. 
Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane określające 
termin i formę przekazywania takich 
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informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

informacji oraz ich treść, a także progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W aktach delegowanych, o których 
mowa w ust. 1, należy zapewnić takie 
rozwiązania, aby osoby, o których mowa w 
ust. 3 lit. a), b) i c), które dokonały 
zgłoszenia transakcji zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE lub rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) ---
/--- w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji 
[rozporządzenie w sprawie infrastruktury 
rynku europejskiego – 2010/0250(COD)], 
podlegały wyłącznie obowiązkom
sprawozdawczym określonym w tych 
przepisach.

2. W aktach delegowanych, o których 
mowa w ust. 1, należy zapewnić takie 
rozwiązania, aby osoby, o których mowa w 
ust. 3 lit. a), b) i c), które dokonały 
zgłoszenia transakcji zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE lub rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) ---
/--- w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji 
[rozporządzenie w sprawie infrastruktury 
rynku europejskiego – 2010/0250(COD)], 
podlegały wyłącznie obowiązkom 
sprawozdawczym określonym w tych 
przepisach, pod warunkiem że wypełnione 
są obowiązki sprawozdawcze ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja tworzy mechanizmy 
umożliwiające udostępnienie informacji, 
które otrzymuje zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 
7, krajowym organom regulacyjnym, 
właściwym organom finansowym państw 
członkowskich, organom ds. konkurencji w 

1. Agencja tworzy mechanizmy 
umożliwiające udostępnienie informacji, 
które otrzymuje zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 
7, krajowym organom regulacyjnym, 
właściwym organom finansowym państw 
członkowskich, organom ds. konkurencji w 
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państwach członkowskich oraz innym 
właściwym organom. Agencja zapewnia 
dostęp do mechanizmów, o których mowa 
w ust. 1, wyłącznie organom, które 
stworzyły systemy umożliwiające Agencji 
spełnienie wymogów art. 9 ust. 1.

państwach członkowskich, ESMA oraz 
innym właściwym organom. Agencja 
zapewnia dostęp do mechanizmów, o 
których mowa w ust. 1, wyłącznie 
organom, które stworzyły systemy 
umożliwiające Agencji spełnienie 
wymogów art. 9 ust. 1.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja może podejmować decyzje 
o podaniu do wiadomości publicznej 
elementów informacji będących w jej 
posiadaniu, pod warunkiem że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.

2. Z zastrzeżeniem art. 12 Agencja 
powinna podawać do wiadomości 
publicznej – w formie zbiorczej, 
przystępnej i z zachowaniem 
anonimowości, dzięki czemu zwiększy się 
zaufanie do rynku i jego przejrzystość –
elementy informacji będących w jej 
posiadaniu, pod warunkiem że nie zostaną 
ujawnione wrażliwe informacje handlowe 
dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) żądania udostępnienia istniejących 
rejestrów połączeń telefonicznych i 
przesyłu danych;

d) żądania udostępnienia istniejących 
rejestrów połączeń telefonicznych i 
przesyłu danych, przy należytym 
poszanowaniu przepisów o ochronie 
danych osobowych;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13



PE462.549v02-00 18/21 AD\868239PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wdrożenia. Przewidziane sankcje 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia … oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich ich 
późniejszych zmianach.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wdrożenia. Przewidziane sankcje 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające oraz odzwierciedlać szkodę 
wyrządzoną konsumentom. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do dnia … 
oraz niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich ich późniejszych zmianach. 
Komisja powinna co roku dokonywać 
przeglądu skuteczności krajowych 
systemów sankcji, mając na względzie 
zaproponowanie minimalnych norm 
dotyczących sankcji w obrębie Unii 
Europejskiej.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas przygotowywania i 
sporządzania aktów delegowanych 
Komisja zapewnia równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Komisja 
prowadzi również stosowne i przejrzyste 
konsultacje, w tym z ekspertami, z dużym 
wyprzedzeniem, jak przewidziano we 
wspólnym porozumieniu dotyczącym 
praktycznych rozwiązań w stosowaniu 
aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Odniesienie do wspólnego porozumienia dotyczącego praktycznych rozwiązań w stosowaniu 
aktów delegowanych.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w terminie późniejszym określonym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących. 
Jest ona publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Aby zapewnić pewność prawną, konieczne jest dokładne określenie terminu. To 
sformułowanie jest tożsame z proponowaną standardową klauzulą, którą przewidziano 
w załączniku do wspólnego porozumienia dotyczącego praktycznych rozwiązań w stosowaniu 
aktów delegowanych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o miesiąc.

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy,
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Uzasadnienie

Zachowanie spójności ze wspólnym porozumieniem dotyczącym praktycznych rozwiązań w 
stosowaniu aktów delegowanych.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku sprzeciwu ze strony 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
Komisja w procesie przygotowania i 
sporządzania nowych aktów 
delegowanych informuje Parlament 
Europejski i Radę o tym, w jakim zakresie 
uwzględniono ten sprzeciw.
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