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Poprawka 1
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. 
w sprawie komunikatu Komisji „W 
kierunku Europejskiej karty praw 
odbiorców energii” (2008/2006(INI)),

Or. pt

Poprawka 2
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

1. uważa, że europejski rynek powinien 
cechować się zdecydowanie niższymi 
cenami, a przy tym przynosić większy 
wzrost gospodarczy i poprawę sytuacji 
konsumentów lub przyczyniać się do 
uzyskiwania takich wyników; niestety 
stwierdza się występowanie zjawiska 
spekulacji wśród przedsiębiorstw 
wytwarzających i sprzedających energię, 
wynikające z dążenia do maksymalizacji 
zysków i wyraźnie sprzeczne z interesami 
konsumentów, przy czym doprowadziła do 
tego właśnie doktryna otwartych rynków, 
większej konkurencji, denacjonalizacji i 
prywatyzacji, a ostatecznie deregulacji 
rynku ze szkodą dla konsumentów;

Or. el
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Poprawka 3
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów dzięki przejrzystym cenom, 
dlatego ważne jest pilne zniesienie barier 
fizycznych, ustawowych i regulacyjnych, 
które uniemożliwiają skuteczne 
funkcjonowanie tego rynku;

Or. fr

Poprawka 4
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

1. uważa, że otwarty, konkurencyjny, 
zintegrowany i elastyczny europejski rynek 
energii pozwoliłby utrzymać 
bezpieczeństwo dostaw, uzyskać niższe
ceny, poprawić europejską
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

Or. pt
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Poprawka 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie istniejących jeszcze barier 
fizycznych, ustawowych lub
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

Or. de

Poprawka 6
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają
otwarcie i skuteczne funkcjonowanie tego 
rynku;

Or. en
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Poprawka 7
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku;

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny 
europejski rynek energii pozwoliłby 
obniżyć ceny, poprawić europejską 
konkurencyjność oraz przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji 
konsumentów, dlatego ważne jest pilne 
zniesienie barier fizycznych, ustawowych i 
regulacyjnych, które uniemożliwiają 
skuteczne funkcjonowanie tego rynku, przy 
zapewnieniu odpowiednich ram i ochrony 
dla interesów konsumentów w regionach 
najbardziej oddalonych, których izolacja 
geograficzna będzie wymagała 
szczególnego uwzględnienia;

Or. pt

Poprawka 8
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. zwraca uwagę na znaczenie rynków 
regionalnych oraz współpracy między 
państwami członkowskimi przy usuwaniu 
barier, przyspieszaniu procesu integracji i 
poprawie wydajności sieci;

Or. pt

Poprawka 9
Kyriacos Triantaphyllides
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu stosowania zasad konkurencji w 
sektorze energetycznym, w szczególności 
w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia 
trzeciego pakietu, już opóźnionych;

2. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia działań w celu stosowania 
zasad i wspierania środków 
zapewniających uczciwe i rozsądne 
ustalanie cen, zwłaszcza za towary 
pierwszej potrzeby, jakim jest również 
energia, a także do pracy w tym kierunku 
bez opóźnień;

Or. el

Poprawka 10
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu stosowania zasad konkurencji w 
sektorze energetycznym, w szczególności 
w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia 
trzeciego pakietu, już opóźnionych;

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu stosowania zasad konkurencji w 
sektorze energetycznym, w szczególności 
w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia 
trzeciego pakietu, już opóźnionych; wzywa 
Komisję, by przedstawiła wykaz 
zagadnień, które wciąż sprawiają 
trudności we wdrażaniu trzeciego pakietu 
energetycznego, wraz z konkretnymi 
danymi liczbowymi dotyczącymi ich 
wpływu na ceny energii dla 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 11
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu stosowania zasad konkurencji w 
sektorze energetycznym, w szczególności 
w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia 
trzeciego pakietu, już opóźnionych;

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu skutecznego stosowania zasad 
konkurencji w sektorze energetycznym, w 
szczególności w odniesieniu do 
transpozycji i wdrożenia trzeciego pakietu, 
już opóźnionych, poprzez wywieranie 
nacisku na państwa członkowskie w celu 
dotrzymania przez nie zobowiązań, 
uniemożliwianie im tworzenia nowych 
barier i w razie konieczności nakładanie 
sankcji;

Or. pt

Poprawka 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu stosowania zasad konkurencji w 
sektorze energetycznym, w szczególności 
w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia 
trzeciego pakietu, już opóźnionych;

2. stwierdza, że z powodu niewdrożenia 
trzeciego pakietu energetycznego 
podmioty na rynku wewnętrznym nie 
korzystają w pełni z potencjału 
prawodawstwa dotyczącego rynku 
wewnętrznego w dziedzinie energii i że nie 
istnieje jeszcze transgraniczny wewnętrzny 
rynek energii; w związku z tym wzywa 
Komisję do wykorzystania wszystkich 
dostępnych środków w celu 
zagwarantowania i tak już opóźnionego 
wdrożenia i stosowania trzeciego pakietu 
energetycznego; zauważa, że 
egzekwowanie przepisów dotyczących 
konkurencji może przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, jeżeli 
ułatwi to dostęp do rynku i będzie 
sprzyjało inwestycjom; w związku z tym 
wzywa Komisję do konsekwentnego 
kontynuowania działań podjętych w 
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następstwie dochodzenia sektorowego w 
celu stosowania zasad konkurencji w 
sektorze energetycznym; w tym kontekście 
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
postępowania z zakresu prawa 
konkurencji w dziedzinie energii, które 
mają na celu zagwarantowanie 
osiągnięcia celu ukończenia 
wewnętrznego rynku energii w 2014 r. i 
usunięcie przeszkód dla konkurencji 
stworzonych na nowo przez dostawców;
zauważa, że krajowe organy regulacyjne i 
antymonopolowe odgrywają decydującą 
rolę przy wdrażaniu przepisów UE, i 
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia im niezbędnych zasobów 
finansowych i ludzkich;

Or. de

Poprawka 13
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że taryfy transgraniczne i 
rozkład taryf utrudniają transgraniczne 
przepływy energii, integrację rynku i 
konkurencję wśród operatorów; wzywa 
Komisję, by podjęła działania dla 
zaradzenia tej kwestii;

Or. en

Poprawka 14
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że wyłącznie stabilne ramy 
regulacyjne umożliwią przyciągnięcie 
inwestycji niezbędnych dla dalszego 
rozwoju tego rynku;

Or. pt

Poprawka 15
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca Komisji, aby w ramach 
przyznawania środków z instrumentu
„Łącząc Europę” w dziedzinie energii 
przyznawała pierwszeństwo projektom 
mającym największy wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
wspierając w ten sposób konkurencyjność, 
szybkie zapewnienie dużego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych i 
bezpieczeństwo dostaw;

3. zaleca Komisji, aby w ramach 
przyznawania środków z instrumentu
„Łącząc Europę” w dziedzinie energii 
przyznawała pierwszeństwo projektom 
mającym największy wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
wspierając w ten sposób konkurencyjność, 
szybkie zapewnienie dużego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych i 
bezpieczeństwo dostaw; podkreśla, że 
istotne jest zapewnienie ochrony 
krytycznej infrastruktury, przy 
uwzględnieniu kwestii wpływu kosztów na 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 16
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca Komisji, aby w ramach 3. zaleca Komisji, aby w ramach 
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przyznawania środków z instrumentu
„Łącząc Europę” w dziedzinie energii 
przyznawała pierwszeństwo projektom 
mającym największy wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
wspierając w ten sposób konkurencyjność, 
szybkie zapewnienie dużego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych i 
bezpieczeństwo dostaw;

przyznawania środków z instrumentu
„Łącząc Europę” w dziedzinie energii 
przyznawała pierwszeństwo projektom 
mającym największy wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
wspierając w ten sposób konkurencyjność, 
szybkie zapewnienie dużego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych, 
utworzenie niezbędnych połączeń 
transgranicznych i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 17
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do podejmowania inicjatyw 
zachęcających do wspólnego planowania 
sieci energetycznych, aby promować 
racjonalizację europejskiej sieci 
energetycznej, przy wykorzystaniu 
synergii w wymiarze transgranicznym i 
wydajniejszej sieci infrastruktury, co 
przełoży się na niższe ceny dla 
konsumentów i przemysłu;

Or. pt

Poprawka 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca Komisję do podjęcia działań w 4. zachęca Komisję do podjęcia działań w 
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celu wyeliminowania rozdrobnienia i 
zakłóceń na rynku poprzez zaniechanie 
przyznawania bezpośrednich i pośrednich 
dotacji do paliw kopalnych oraz zniesienie 
regulowanych cen energii dla 
konsumentów; zwraca uwagę na 
konieczność stopniowego zwiększania 
spójności między programami pomocy na 
rzecz stosowania odnawialnych źródeł 
energii w państwach członkowskich oraz 
potrzebę wspierania mechanizmów 
zwiększających potencjał, które byłyby 
skuteczne w wymiarze transgranicznym;

celu wyeliminowania rozdrobnienia i
zakłóceń na rynku poprzez zaniechanie 
przyznawania bezpośrednich i pośrednich 
dotacji do paliw kopalnych oraz zniesienie 
regulowanych cen energii dla 
konsumentów; w związku z tym wzywa 
Komisję do sprawdzenia pod względem 
zgodności z Traktatami obowiązujących w 
niektórych państwach członkowskich 
ustaw, które przez przyznanie wyłącznych 
praw umożliwiają monopolistyczną 
pozycję dostawców, przyczyniając się tym 
samym do ograniczenia konkurencji i 
wyższych cen detalicznych; zwraca uwagę 
na konieczność stopniowego zwiększania 
spójności między programami pomocy na 
rzecz stosowania odnawialnych źródeł 
energii w państwach członkowskich oraz 
potrzebę wspierania mechanizmów 
zwiększających potencjał, które byłyby 
skuteczne w wymiarze transgranicznym;
podkreśla, że w związku z tym należy 
starannie sprawdzić, czy i jakie środki 
wspierające zdolności wytwórcze mogą 
być konieczne i racjonalne;

Or. de

Poprawka 19
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę Komisji na konieczność 
szybkiej integracji operacyjnej krajowych 
rynków gazu i energii elektrycznej, 
których funkcjonowanie wymaga 
formalnego przyjęcia i szybkiego 
wdrożenia kodów sieci wraz ze wspólnymi 
zasadami w celu określenia mechanizmów 
alokacji zdolności przepustowej, 
równoważenia, taryfikacji i 
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interoperacyjności;

Or. pt

Poprawka 20
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję, by współpracowała z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
(ENTSO), Agencją ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami na rzecz przyspieszenia prac 
nad kodeksami sieci, które należy 
opracować w sposób integracyjny i 
przejrzysty;

Or. en

Poprawka 21
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. uczula Komisję na konieczność 
zagwarantowania skutecznego stosowania 
przepisów ustawowych wzmacniających 
uprawnienia i niezależność krajowych 
organów regulacyjnych, co pozwoli 
zapewnić skuteczne funkcjonowanie 
rynku energetycznego i ochronę interesów 
konsumentów;

Or. pt
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Poprawka 22
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zauważa, że asymetrie w 
ustawodawstwie krajowym prowadzą 
również do asymetrii w zakresie 
konkurencji; wzywa do wzmocnienia 
uprawnień i możliwości Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, aby w jej ramach mogła 
przebiegać bardziej zacieśniona 
współpraca między krajowymi organami 
regulacyjnymi w zakresie określania ram 
regulacyjnych, które nie będą zakłócały 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii;

Or. pt

Poprawka 23
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. w pełni popiera środki na rzecz 
zapewnienia równych warunków 
działania, pozwalające tworzyć bardziej 
zdecentralizowane i konkurencyjne 
modele rynkowe, gdyż stwarzają one 
więcej możliwości lokalnym producentom 
energii i nowym podmiotom 
przemysłowym;

Or. pt
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Poprawka 24
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i 
gospodarstw domowych; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia 
poprawy w zakresie przejrzystości, 
informacji i wolności wyboru ze strony 
konsumenta oraz ochrony konsumentów 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu 
rozwiązywaniu konfliktów i przywracaniu 
równowagi w kontaktach między 
odbiorcami końcowymi a dostawcami.

5. przypomina, że skuteczność polityki 
ochrony konsumentów zależy od stopnia, 
w jakim przepisy zniechęcają 
zainteresowane strony do stosowania 
praktyk i środków szkodzących interesom 
konsumentów; zauważa, że proces 
liberalizacji rynku nie doprowadził do 
uzyskania właściwych rozwiązań, ani też 
nie zapewnił niższych cen dla odbiorców 
końcowych i gospodarstw domowych;
wzywa Komisję, aby podjęła działania w 
celu zapewnienia poprawy w zakresie 
przejrzystości, informacji i wolności 
wyboru ze strony konsumenta oraz 
ochrony konsumentów znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji; apeluje o 
promowanie nowych mechanizmów 
służących skutecznemu rozwiązywaniu 
konfliktów i przywracaniu równowagi w 
kontaktach między odbiorcami końcowymi 
a dostawcami.

Or. el

Poprawka 25
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i
gospodarstw domowych; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia
poprawy w zakresie przejrzystości, 
informacji i wolności wyboru ze strony 

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych, w 
szczególności dla gospodarstw domowych; 
wzywa Komisję, aby podjęła działania 
zachęcające do zapewnienia 
przejrzystości, informacji, możliwości 
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konsumenta oraz ochrony konsumentów 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu 
rozwiązywaniu konfliktów i przywracaniu 
równowagi w kontaktach między 
odbiorcami końcowymi a dostawcami.

porównywania i wolności wyboru ze 
strony konsumenta oraz ochrony 
konsumentów znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji; wzywa państwa 
członkowskie do inwestowania w środki z 
zakresu polityki społecznej i wymianę 
dobrych praktyk;

Or. pt

Poprawka 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i 
gospodarstw domowych; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia 
poprawy w zakresie przejrzystości, 
informacji i wolności wyboru ze strony 
konsumenta oraz ochrony konsumentów 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji; apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu 
rozwiązywaniu konfliktów i przywracaniu 
równowagi w kontaktach między 
odbiorcami końcowymi a dostawcami.

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i 
gospodarstw domowych z powodu 
niewdrożenia trzeciego pakietu 
energetycznego oraz istniejących jeszcze 
zakłóceń konkurencji; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia 
jasnych praw konsumentów, poprawy w 
zakresie przejrzystości przy ustalaniu cen 
lub wystawianiu rachunków, poprawy 
informacji i wolności wyboru ze strony 
konsumenta oraz ochrony konsumentów;

Or. de

Poprawka 27
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i 
gospodarstw domowych; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia 
poprawy w zakresie przejrzystości, 
informacji i wolności wyboru ze strony 
konsumenta oraz ochrony konsumentów 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu 
rozwiązywaniu konfliktów i przywracaniu 
równowagi w kontaktach między 
odbiorcami końcowymi a dostawcami.

5. wzywa Komisję, aby podjęła działania w 
celu zapewnienia poprawy w zakresie 
przejrzystości, informacji i wolności 
wyboru ze strony konsumenta oraz 
ochrony konsumentów znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji; apeluje o 
promowanie nowych mechanizmów 
służących skutecznemu rozwiązywaniu 
konfliktów i przywracaniu równowagi w 
kontaktach między odbiorcami końcowymi 
a dostawcami.

Or. en

Poprawka 28
Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i 
gospodarstw domowych; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia 
poprawy w zakresie przejrzystości, 
informacji i wolności wyboru ze strony 
konsumenta oraz ochrony konsumentów 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu 
rozwiązywaniu konfliktów i przywracaniu 
równowagi w kontaktach między 
odbiorcami końcowymi a dostawcami.

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku 
nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych 
cen dla odbiorców końcowych i 
gospodarstw domowych; wzywa Komisję, 
aby podjęła działania w celu zapewnienia 
poprawy w zakresie przejrzystości, 
informacji, wolności wyboru ze strony 
konsumenta, wychodzenia naprzeciw 
potrzebom konsumenta dzięki 
innowacyjnemu marketingowi oraz 
ochrony konsumentów znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji; apeluje o 
promowanie nowych mechanizmów 
służących skutecznemu rozwiązywaniu 
konfliktów i przywracaniu równowagi w 
kontaktach między odbiorcami końcowymi 
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a dostawcami.

Or. en

Poprawka 29
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że aby zwiększyć 
aktywność w zarządzaniu zużyciem 
energii, konsumenci muszą wiedzieć o 
sposobach kontroli zużycia, 
możliwościach oszczędności energii, o 
wydajności energetycznej i produkcji na 
małą skalę; zaleca, by Komisja i państwa 
członkowskie upowszechniły internetowe 
porównywarki cen oraz informacyjne 
kampanie przyjazne dla konsumenta, w 
których aktywny udział powinny wziąć 
władze lokalne i regionalne;

Or. en

Poprawka 30
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że zbiorowa zmiana 
operatora już przyniosła pewne korzyści 
dla konsumentów; wzywa Komisję, by 
przeanalizowała systemy zbiorowej zmiany 
operatora i oceniła ewentualne korzyści 
zbiorowej zmiany w branży energetycznej 
dla konsumentów, a także ryzyko, jakie 
może się z nią wiązać;



AM\933162PL.doc 19/23 PE508.255v01-00

PL

Or. en

Poprawka 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, by aktywnie 
wykrywała i rozpoznawała braki na 
rynku, takie jak napotykane przeszkody w 
zmianie dostawcy energii, brak 
przejrzystości na rachunkach za energię 
oraz nieporównywalność ofert dostawców 
energii, co sprawia, że konsumenci nie 
mogą dokonać opartego na wiedzy 
wyboru, oraz zwraca się do Komisji, by w 
razie potrzeby przedstawiła wnioski 
mające na celu zaradzić tego rodzaju 
brakom na rynku;

Or. en

Poprawka 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że inteligentne systemy 
pomiarowe i zmienne taryfy energetyczne 
mogą zachęcić konsumentów do 
oszczędzania energii i kosztów oraz 
przyczynić się do poprawy przejrzystości;
jednocześnie podkreśla jednak, że 
wprowadzenie takich systemów musi 
poprzedzić dokładna ocena, szczególnie 
rzeczywistego potencjału oszczędności, 
interoperacyjności bądź kwestii 
związanych z ochroną danych osobowych;
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Or. de

Poprawka 33
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że konsumenci sprzyjają 
mniejszemu uzależnieniu od energii i 
coraz bardziej chcą inwestować w 
produkcję własną; dlatego należy 
aktywnie zachęcać do tworzenia 
inteligentnych sieci i stosowania innych 
rozwiązań umożliwiających konsumentom 
aktywny udział na wewnętrznym rynku 
energii;

Or. en

Poprawka 34
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o korzyści, jaką przynosi 
zastosowanie zmiennych opłat za 
korzystanie z sieci, tak by zachęcić 
konsumentów do korzystania poza 
okresami dużego obciążenia sieci gwoli
racjonalnego zużycia energii;

Or. fr

Poprawka 35
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu 
rozwiązywaniu konfliktów, w 
szczególności alternatywnego 
rozstrzygania sporów, którego przepisy są 
obecnie przygotowywane, i mechanizmów 
służących przywracaniu równowagi w 
kontaktach między odbiorcami 
końcowymi a dostawcami oraz zwraca 
uwagę na konieczność propagowania 
inicjatyw, które przyczyniają się do 
zapewnienia aktywniejszej roli 
konsumentów na wewnętrznym rynku 
energii, co z kolei będzie stymulowało 
konkurencję na rynku;

Or. pt

Poprawka 36
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. jest zdania, że na szczeblu unijnym 
należy zastosować środki umożliwiające 
konsumentom zmianę dostawcy energii 
bez ewentualnego nakładania sankcji za 
naruszenie umowy;

Or. en

Poprawka 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. domaga się szybkiego wdrożenia 
przyjętej niedawno dyrektywy dotyczącej 
alternatywnego rozwiązywania sporów 
oraz rozporządzenia w sprawie 
internetowego rozstrzygania sporów, które 
mają zagwarantować lepszy powszechny 
ogólnoeuropejski dostęp do organów
rozstrzygania sporów, obejmujący również 
dziedzinę energetyki, i które zapewniają 
szybkie, proste i tanie rozwiązywanie 
konfliktów oraz przywracanie równowagi 
w kontaktach między odbiorcami 
końcowymi a dostawcami;

Or. de

Poprawka 38
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wskazuje na konieczność zapobiegania 
ubóstwu energetycznemu i unikania 
nieodłącznych zakłóceń na rynku oraz 
wzywa Komisję do zajęcia konkretnego 
stanowiska w tej kwestii;

Or. pt

Poprawka 39
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa, że branża energetyczna ma 
bardzo techniczny charakter i jest dość 
trudna do zrozumienia przez 
konsumentów; w odniesieniu do 
sprawozdania grupy roboczej ds. 
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przejrzystości na unijnym detalicznym 
rynku energii uważa, że te same składniki 
ceny powinny figurować w ofercie, 
umowie i na rachunku, oraz że należy 
dostosować sposób przedstawiania tych 
danych;

Or. en

Poprawka 40
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. zgadza się ze sprawozdaniem grupy 
roboczej ds. przejrzystości na unijnym 
detalicznym rynku energii, że 
porównawcze narzędzia i strony 
internetowe mogą być dobrym narzędziem 
w rękach konsumentów, jeżeli będą 
działały w sposób niezależny, przejrzysty i 
godny zaufania; z zadowoleniem 
przyjmuje pomysł sprawdzenia trafności i 
obiektywności narzędzi porównywania cen 
za pomocą internetowego znaku zaufania; 
wzywa Komisję, żeby zbadała możliwość 
zastosowania takiego znaku zaufania na 
szczeblu unijnym do porównawczych 
narzędzi i stron internetowych;

Or. en


