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Poprawka 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 i zapewnienia spójności z innymi 
odpowiednimi przepisami prawa UE w 
dziedzinach usług finansowych i energii 
Komisja przyjmuje, zgodnie z opinią 
opracowaną przez Agencję, 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. Opracowując 
opinię, Agencja przeprowadzi szczegółowe 
konsultacje społeczne, skierowane 
przynajmniej do krajowych organów 
regulacyjnych, uczestników rynku, 
operatorów systemów przesyłowych i 
innych zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 225
Konrad Szymański

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 i zapewnienia spójności z innymi 
odpowiednimi przepisami prawa UE w 
dziedzinach usług finansowych i energii 
Komisja przyjmuje, na podstawie 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
oraz prawidłowo przeprowadzonej oceny 
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skutków, w stosownych przypadkach, 
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.

Or. en

Poprawka 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 elektrycznej i gazu oraz 
zapewnienia spójności z innymi 
odpowiednimi przepisami prawa UE w 
dziedzinie usług finansowych i energii 
Komisja przyjmuje, zgodnie z opinią 
opracowaną przez Agencję, 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.

Or. en

Poprawka 227
Jorgo Chatzimarkakis

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 

1. W celu uwzględnienia przyszłych zmian 
zachodzących na hurtowych rynkach 
energii Komisja będzie mogła przyjąć, 
zgodnie z art. 15, akty delegowane 
dotyczące definicji określone w art. 2 ust. 
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delegowane doprecyzowujące definicje 
określone w art. 2 ust. 1–5.

1–5. Wspomniane akty delegowane 
sporządzane są w ścisłej współpracy 
z Agencją.

Or. en

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku ustawodawczego Komisja oświadczyła, że akty delegowane 
dotyczące gromadzenia danych (art. 7) opierać się będą na projekcie wytycznych 
przygotowanym przez Agencję. Użyteczne byłoby większe zaangażowanie Agencji 
w sporządzanie aktów delegowanych w stosownych przypadkach. Ponadto zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (nr 713/2009) trzeba zapewnić uwzględnienie w procesie 
opracowywania wiedzy specjalistycznej wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 228
Adam Gierek

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 Komisja przyjmuje w terminie 30 
dni od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Zadaniem Komisji będzie doprecyzowanie definicji określonych w niniejszym rozporządzeniu 
w art. 2 ust. 1 poprzez przyjęcie aktów delegowanych. Ważne jest więc wyznaczenie terminu 
ich przyjęcia, co wpłynie na sprawne zastosowanie rozporządzenia.

Poprawka 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Opracowując opinię, Agencja 
przeprowadzi szczegółowe konsultacje 
społeczne.

Or. en

Poprawka 230
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specyfikę funkcjonowania hurtowych 
rynków energii oraz wzajemne 
oddziaływanie rynków towarowych i 
rynków instrumentów pochodnych;

a) różnicę w charakterystyce gazu 
naturalnego i energii elektrycznej, 
specyfikę funkcjonowania hurtowych 
rynków energii oraz wzajemne 
oddziaływanie rynków towarowych i 
rynków instrumentów pochodnych;

Or. en

Poprawka 231
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specyfikę funkcjonowania hurtowych 
rynków energii oraz wzajemne 
oddziaływanie rynków towarowych i 
rynków instrumentów pochodnych;

a) specyfikę funkcjonowania hurtowych 
rynków energii, łącznie ze szczególnymi 
cechami rynku energii elektrycznej i gazu, 
oraz wzajemne oddziaływanie rynków 
towarowych i rynków instrumentów 
pochodnych;

Or. en
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Poprawka 232
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specyfikę funkcjonowania hurtowych 
rynków energii oraz wzajemne 
oddziaływanie rynków towarowych i 
rynków instrumentów pochodnych;

a) specyfikę funkcjonowania hurtowych 
rynków energii elektrycznej i gazu oraz 
wzajemne oddziaływanie rynków 
towarowych i rynków instrumentów 
pochodnych;

Or. en

Poprawka 233
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wzajemne zależności pomiędzy 
zmianami i nadużyciami na rynkach ropy 
naftowej, węgla i uprawnień do emisji 
CO2 a hurtowymi rynkami energii w 
odniesieniu do energii elektrycznej i gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Choć rynki ropy naftowej, węgla i uprawnień do emisji CO2 różnią się od rynków energii 
elektrycznej i gazu, to wpływają na siebie nawzajem; skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom 
i manipulacji na rynkach można więc zapewnić jedynie wtedy, kiedy wszystkie odpowiednie 
rynki będą monitorowane.

Poprawka 234
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) potrzebę ściślejszej współpracy z 
właściwymi organami przy jednoczesnym 
ustanowieniu skutecznego systemu 
sprawozdawczości, mającego na celu 
zapobieganie podwójnej 
sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) opinię wydaną przez Agencję po 
szeroko zakrojonych konsultacjach z 
uczestnikami rynku i zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Poprawka 236
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) opinię wydaną przez Agencję po 
konsultacjach społecznych;

Or. en
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Poprawka 237
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zróżnicowane cechy gazu ziemnego i 
energii elektrycznej;

Or. de

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy obydwoma produktami jest wskazane ze względu ich zróżnicowane 
właściwości.

Poprawka 238
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Zezwolenie dla uczestników rynku

1. W przypadku braku zezwolenia 
uzyskanego jako firma inwestycyjna na 
mocy dyrektywy 2004/39/WE w każdym 
państwie członkowskim wprowadzony 
zostanie wymóg, zgodnie z którym 
działalność uczestników rynku wymagać 
będzie wcześniejszego zezwolenia na 
świadczenie usług związanych z hurtowym 
obrotem produktami energetycznymi.
2. Państwa członkowskie utworzą rejestr 
wszystkich uczestników rynku, którzy 
uzyskali zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Rejestr ten jest 
ogólnodostępny. Rejestr jest na bieżąco 
aktualizowany.
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3. Zezwolenie jest ważne w całej Unii 
i umożliwia każdemu uczestnikowi rynku 
świadczenie usług lub prowadzenie 
działalności, na którą zezwolono w całej 
Unii, korzystając ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody 
świadczenia usług. Przyjmujące państwo 
członkowskie może nie wymagać 
utworzenia lokalnej siedziby lub 
obecności lokalnego personelu.
4. Właściwe władze wydają zezwolenie 
uczestnikowi rynku pod warunkiem, że 
spełnia on wszystkie wymogi wynikające 
z aktów delegowanych przyjętych zgodnie 
z ust. 9 niniejszego artykułu, i tak na 
długo, jak spełnia on te wymogi. Państwa 
członkowskie upewniają się:
a) o istnieniu danej osoby prawnej;
b) o niekaralności członków zarządu;
c) że wnioskodawca ma zdolności 
techniczne, finansowe i organizacyjne 
niezbędne do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z przepisów.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe władze monitorowały działalność 
uczestników rynku w celu dokonania 
oceny zgodności ich działalności z 
warunkami prowadzenia działalności 
przewidzianymi w niniejszym 
rozporządzeniu.
5. Właściwe władze mogą cofnąć 
zezwolenie wydane dla uczestnika rynku, 
który:
a) uzyskał zezwolenie, składając fałszywe 
oświadczenia, lub w jakikolwiek inny 
sposób sprzeczny z prawem;
b) nie wypełnia już warunków, na których 
podstawie zezwolenie zostało wydane;
c) poważnie i regularnie naruszał warunki 
działania uczestników rynku przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.
6. Państwa członkowskie czuwają nad 
tym, aby każdy uczestnik rynku, który 
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uzyskał zezwolenie od właściwych władz w 
innym państwie członkowskim i podlega 
ich nadzorowi zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, mógł prowadzić 
swobodny obrót energią na rynku 
hurtowym na ich terytorium. 
W odniesieniu do spraw objętych 
niniejszym rozporządzeniem państwa 
członkowskie nie nakładają żadnych 
wymagań dodatkowych na takiego 
uczestnika rynku. W szczególności nie 
mogą one:
a) nakładać dodatkowych krajowych 
wymogów licencyjnych;
b) pobierać krajowych opłat ustawowych 
(jednorazowych ani powtarzalnych) od 
przedsiębiorstw uczestników rynku 
hurtowego obrotu energią;
c) nakładać krajowych obowiązków 
sprawozdawczych w formie sprawozdań 
dotyczących transakcji/bilansu lub 
utrzymywania zapisów, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszego rozporządzenia;
d) wymagać różnych sprawozdań 
z działalności krajowej w przyjmujących 
państwach członkowskich;
e) zatwierdzać taryf sieciowych 
wstrzymujących import i eksport;
f) wymagać krajowego badania obrotu 
hurtowego;
g) nakładać wymogów związanych 
z podażą na hurtowe przedsiębiorstwa 
handlowe (np. wymogu tworzenia 
telefonicznych centrów obsługi klienta lub 
stacji pomiarowych, świadczenia usług 
mediacji dla klientów końcowych, 
publikowania ogólnych warunków dostaw 
dla konsumentów końcowych).
7. Opłaty za zezwolenie mogą być 
pobierane jedynie przez krajowy organ 
regulacyjny na podstawie kosztów procesu 
licencyjnego.
8. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do uczestników rynku, których roczna 
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sprzedaż nie przekracza określonej ilości 
energii (energii elektrycznej w GWh i 
gazu w cm2).
9. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 15 w celu określenia:
a) wymogów i zakresu zezwolenia;
b) procedur wydawania i odrzucania 
wniosków o wydanie zezwolenia;
c) warunków cofnięcia zezwolenia; oraz
d) dolnego progu dla uczestników rynku, 
o których mowa w ust. 8 (zasada de 
minimis).

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie przewiduje sektorowego systemu licencyjnego dla przedsiębiorstw handlowych w 
branży energetycznej. Oznacza to, że firmy prowadzące obrót energią objęte zakresem 
rozporządzenia REMIT i niewchodzące w zakres dyrektywy MiFID nie zostaną objęte unijnym 
wymogiem rejestracji. Rozporządzenie REMIT powinno zamknąć tę lukę i przewidzieć 
rozwinięcie dostosowanego systemu licencyjnego dla przedsiębiorstw handlowych w branży 
energetycznej, co umożliwiłoby nadzorowanie zdolności przesyłowych uczestników rynku oraz 
zamiaru poszanowania REMIT i pozwoliłoby uniknąć tworzenia obciążających wymogów 
wobec przedsiębiorstw objętych prawodawstwem finansowym.

Poprawka 239
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Zezwolenie dla uczestników rynku

1. Każde państwo członkowskie wprowadzi 
wymóg, zgodnie z którym działalność 
uczestników rynku w przypadku braku 
zezwolenia uzyskanego jako firma 
inwestycyjna na mocy dyrektywy 
2004/39/WE wymagać będzie 
wcześniejszego zezwolenia.
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2. Państwa członkowskie utworzą rejestr 
wszystkich uczestników rynku, którzy 
uzyskali zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Rejestr ten jest 
ogólnodostępny. Rejestr jest na bieżąco 
aktualizowany.
3. Zezwolenie jest ważne w całej Unii 
i umożliwia uczestnikowi rynku 
świadczenie usług lub prowadzenie 
działalności, na którą zezwolono w całej 
Unii, za pośrednictwem utworzonego 
oddziału lub przez korzystanie ze swobody 
świadczenia usług. Przyjmujące państwo 
członkowskie może nie wymagać 
utworzenia lokalnej siedziby lub 
obecności lokalnego personelu.
4. Właściwe władze wydają zezwolenia 
uczestnikowi rynku pod warunkiem, że 
spełnia on wszystkie wymogi wynikające 
z aktów delegowanych przyjętych zgodnie 
z ust. 9 niniejszego artykułu, i na tak 
długo, jak spełnia te wymogi. Państwa 
członkowskie upewniają się:
a) o istnieniu danej osoby prawnej;
b) o niekaralności członków zarządu;
c) że wnioskodawca ma zdolności 
techniczne, finansowe i organizacyjne 
niezbędne do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z przepisów.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe władze monitorowały działalność 
uczestników rynku w celu dokonania 
oceny zgodności ich działalności z 
warunkami prowadzenia działalności 
przewidzianymi w niniejszym 
rozporządzeniu.
5. Właściwe władze wydające zezwolenie 
mogą, dostarczając pisemne 
zawiadomienie z 30-dniowym okresem 
wypowiedzenia, cofnąć zezwolenie wydane 
dla uczestnika rynku, który:
a) uzyskał zezwolenie, składając fałszywe 
oświadczenia, lub w jakikolwiek inny 
sposób sprzeczny z prawem, co zostało 
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udowodnione;
b) nie spełnia już warunków, na których 
podstawie zezwolenie zostało wydane, i nie 
zdołał uzupełnić braków w ciągu 30 dni; 
lub 
c) poważnie i regularnie naruszał warunki 
działania uczestników rynku przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu, co zostało 
udowodnione.
6. Państwa członkowskie czuwają nad 
tym, aby każdy uczestnik rynku, który 
uzyskał zezwolenie od właściwych władz w 
innym państwie członkowskim i podlega 
ich nadzorowi zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, mógł prowadzić 
swobodny obrót energią na rynku 
hurtowym na ich terytorium. 
W odniesieniu do spraw objętych 
niniejszym rozporządzeniem państwa 
członkowskie nie nakładają żadnych 
wymagań dodatkowych na takiego 
uczestnika rynku. W szczególności nie 
mogą one:
a) nakładać dodatkowych krajowych 
wymogów licencyjnych;
b) pobierać krajowych opłat ustawowych 
(jednorazowych ani powtarzalnych) od 
przedsiębiorstw uczestników rynku 
hurtowego obrotu energią;
c) nakładać krajowych obowiązków 
sprawozdawczych w formie sprawozdań 
dotyczących transakcji/bilansu lub 
utrzymywania zapisów, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszego rozporządzenia;
d) wymagać różnych sprawozdań 
z działalności krajowej w przyjmujących 
państwach członkowskich;
e) zatwierdzać taryf sieciowych 
wstrzymujących import i eksport;
f) wymagać krajowego badania obrotu 
hurtowego;
g) nakładać wymogów związanych z 
podażą na hurtowe przedsiębiorstwa 
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handlowe (np. wymogu tworzenia 
telefonicznych centrów obsługi klienta lub 
stacji pomiarowych, świadczenia usług 
mediacji dla klientów końcowych, 
publikowania ogólnych warunków dostaw 
dla konsumentów końcowych).
7. Opłaty za zezwolenie mogą być 
pobierane jedynie przez krajowy organ 
regulacyjny na podstawie kosztów procesu 
licencyjnego.
8. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do uczestników rynku, których sprzedaż 
nie przekracza określonej liczby 
megawatów.
9. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 15 na warunkach 
określonych w art. 16 i 17 w celu 
ustalenia:
a) wymogów i zakresu zezwolenia;
b) procedur wydawania i odrzucania 
wniosków o wydanie zezwolenia;
c) warunków cofnięcia zezwolenia; oraz
d) dolnego progu dla uczestników rynku, 
o których mowa w ust. 8 (zasada de 
minimis).

Or. en

Poprawka 240
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Rejestracja i zezwolenie dla uczestników 

rynku
1. Krajowe organy regulacyjne ds. energii 
utworzą przy wsparciu Agencji rejestr 
wszystkich uczestników rynku, którzy 
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uzyskali zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem we wspólnym i 
uzgodnionym formacie. Rejestr ten jest 
ogólnodostępny. Rejestr jest na bieżąco 
aktualizowany.
2. Krajowe organy regulacyjne ds. energii 
wydadzą uczestnikowi rynku zezwolenie 
na obrót bez względu na to, czy w 
państwie członkowskim istnieje lokalne 
biuro lub obecni są lokalni pracownicy.
3. Zezwolenie zostanie wydane 
uczestnikowi rynku pod warunkiem, że 
spełnia on wszystkie wymogi wynikające 
z aktów delegowanych przyjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem. Państwa 
członkowskie upewniają się:
a) o istnieniu danej osoby prawnej;
b) o niekaralności członków zarządu;
c) że wnioskodawca ma zdolności 
techniczne, finansowe i organizacyjne 
niezbędne do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z przepisów.
4. Krajowe organy regulacyjne ds. energii 
mogą cofnąć zezwolenie wydane dla 
uczestnika rynku, który:
a) uzyskał zezwolenie, składając fałszywe 
oświadczenia, lub w jakikolwiek inny 
sposób sprzeczny z prawem;
b) nie wypełnia już warunków, na których 
podstawie zezwolenie zostało wydane;
c) poważnie i regularnie naruszał warunki 
działania uczestników rynku przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.
5. Komisja, po konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami, a zwłaszcza z 
Agencją, przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 15 na warunkach 
określonych w art. 16 i 17 w celu 
ustalenia:
a) wymogów i zakresu zezwolenia;
b) procedur wydawania i odrzucania 
wniosków o wydanie zezwolenia;
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c) warunków cofnięcia zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestracja i zezwolenie na obrót mogą znacznie zwiększyć przejrzystość hurtowego rynku 
energii. Muszą być uważnie zaprojektowane i nie powinny mijać się z celem przez zwalnianie 
pewnych graczy lub powstrzymywanie krajowych organów regulacyjnych od korzystania z 
pewnych narzędzi. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki może odgrywać 
rolę w nadzorowaniu programu rejestracji i wydawania zezwoleń oraz kontynuować 
opracowywanie postanowień aktów delegowanych, które zostaną zaproponowane przez 
Komisję.

Poprawka 241
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje działalność 
handlową, której przedmiotem są produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie 
hurtowym, w celu wykrywania transakcji 
zawieranych w oparciu o informacje 
wewnętrzne oraz manipulacje na rynku i 
zapobiegania takim transakcjom. Agencja 
gromadzi dane na potrzeby oceny i 
monitorowania hurtowych rynków energii 
zgodnie z art. 7.

1. Agencja monitoruje działalność 
handlową, której przedmiotem są produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie 
hurtowym, certyfikaty uprawnienia do 
emisji oraz rynki ropy naftowej i węgla, w 
celu wykrywania transakcji zawieranych w 
oparciu o informacje wewnętrzne oraz 
manipulacje na rynku i zapobiegania takim 
transakcjom, a także w celu analizowania 
powiązań pomiędzy takimi transakcjami a 
wydarzeniami zachodzącymi na rynkach 
powiązanych produktów energetycznych.
Agencja gromadzi dane na potrzeby oceny 
i monitorowania hurtowych rynków energii 
zgodnie z art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Choć rynki ropy naftowej, węgla i uprawnień do emisji CO2 różnią się od rynków energii 
elektrycznej i gazu, to wpływają na siebie nawzajem; skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom 
i manipulacji na rynkach można więc zapewnić jedynie wtedy, kiedy wszystkie odpowiednie 
rynki będą monitorowane.
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Poprawka 242
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla uzyskania pełnej przejrzystości i 
możliwie najpełniejszej integracji i 
płynności rynków zgłaszane jest Agencji 
włączenie wszystkich odpowiednich 
rynków i działalności, łącznie ze 
świadczeniem usług bilansowania i 
ponownego przesyłania, zarówno w 
wyniku zawartych umów, obowiązujących 
wymogów regulacyjnych, jak i kodeksu 
sieci przesyłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja musi mieć pełen przegląd rynków, wpływów i ograniczeń, aby poprawnie 
monitorować i oceniać dane, które otrzymuje.

Poprawka 243
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Aby poprawnie wypełniać swoje 
zadania, Agencja ma również dostęp do 
informacji dotyczących fizycznego stanu 
faktycznego sieci przesyłowych, 
rurociągów i obiektów magazynowych, tak 
aby mogła przystąpić do projektowania 
rynku, zidentyfikowania zatorów, 
kodowania przepustowości oraz ustalenia 
algorytmów dostępności sieci 
przesyłowych, co zapewniłoby prawdziwie 
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przejrzyste warunki rynkowe.

Or. en

Uzasadnienie

W tym celu otrzymywanie informacji o danych handlowych nie jest wystarczające, jeśli brak 
jest wiedzy o stanie faktycznym sieci przesyłowych.

Poprawka 244
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
współpracują z Agencją przy 
monitorowaniu hurtowych rynków energii, 
o którym mowa w ust. 1. W tym celu 
krajowym organom regulacyjnym 
zapewnia się dostęp do stosownych 
informacji będących w posiadaniu Agencji 
i zgromadzonych zgodnie z ust. 1, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 2.

2. Krajowe organy regulacyjne 
współpracują z Agencją przy 
monitorowaniu hurtowych rynków energii, 
o którym mowa w ust. 1. W tym celu 
krajowym organom regulacyjnym 
zapewnia się dostęp do stosownych 
informacji będących w posiadaniu Agencji 
i zgromadzonych zgodnie z ust. 1, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 2. 
Odbywa się to bez uszczerbku dla 
wymogów prawa krajowego przez nadanie 
krajowym organom regulacyjnym lub 
innym właściwym organom krajowym 
uprawnień do gromadzenia dodatkowych 
danych na temat rynków obrotu 
hurtowego innych niż dane przekazywane 
Agencji.

Or. en

Poprawka 245
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
współpracują z Agencją przy 
monitorowaniu hurtowych rynków energii, 
o którym mowa w ust. 1. W tym celu 
krajowym organom regulacyjnym 
zapewnia się dostęp do stosownych 
informacji będących w posiadaniu Agencji 
i zgromadzonych zgodnie z ust. 1, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 2.

2. Krajowe organy regulacyjne 
współpracują na szczeblu regionalnym ze 
sobą i z Agencją przy monitorowaniu 
hurtowych rynków energii, o którym mowa 
w ust. 1. W tym celu krajowym organom 
regulacyjnym zapewnia się dostęp do 
stosownych informacji będących 
w posiadaniu Agencji i zgromadzonych 
zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem 
przepisów art. 8 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Nadużycia rynkowe w jednym państwie członkowskim mogą często pociągać za sobą 
transakcje mające wpływ na inne państwa członkowskie. W takich przypadkach państwa 
członkowskie powinny współpracować na szczeblu regionalnym pod egidą Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia odpowiedniego 
dochodzenia.

Poprawka 246
András Gyürk

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 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.

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
sprawozdanie ze swojej działalności 
prowadzonej na podstawie niniejszego 
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 



AM\866419PL.doc 21/78 PE464.685v02-00

PL

rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

Or. en

Poprawka 247
Claude Turmes

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 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.

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
sprawozdanie ze swojej działalności 
prowadzonej na podstawie niniejszego 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku energii, 
dlatego wnioski muszą być podane do wiadomości publicznej, co umożliwi podmiotom, które 
wchodzą na rynek, organom regulacyjnym, naukowcom i konsumentom oraz innym 
zainteresowanym stronom uzyskanie wiedzy o stanie rynków energii.

Poprawka 248
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Komisji sprawozdanie ze swojej 
działalności prowadzonej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. 
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, które ustalone 
zostały przez jednostki prywatne, 
publiczne lub przez krajowe organy 
regulacyjne. Sprawozdania te można 
łączyć ze sprawozdaniem, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
713/2009.

Or. en

Poprawka 249
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
sprawozdanie ze swojej działalności 
prowadzonej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. W sprawozdaniach tych 
podaje się do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego i 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.
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Or. ro

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien otrzymywać informacje w tym zakresie.

Poprawka 250
Zigmantas Balčytis

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 
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.

3. Agencja przynajmniej raz do roku składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
sprawozdanie ze swojej działalności na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniach tych podaje się do 
wiadomości Parlamentu Europejskiego i
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.

Or. lt

Poprawka 251
Ioan Enciu

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 sprawozdaniach tych podaje się do 

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

wiadomości Komisji wadliwe zasady 
rynkowe, luki prawne, 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.

Or. en

Poprawka 252
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja publikuje miesięczne 
sprawozdanie o sytuacji w poszczególnych 
państwach, dotyczące zmian cen na 
hurtowych rynkach energii elektrycznej i 
gazu w Unii.

Or. en

Poprawka 253
Silvia-Adriana Ţicău

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 

Wraz z publikacją rocznego sprawozdania 
Agencja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji 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 
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rozporządzenia (WE) nr 713/2009. 
Agencja konsultuje się w szczególności z 
ESMA, krajowymi organami 
regulacyjnymi oraz właściwymi organami 
finansowymi w państwach członkowskich.

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.

Or. ro

Uzasadnienie

Agencja powinna przedstawiać udokumentowane zalecenia Parlamentowi Europejskiemu i 
Komisji.

Poprawka 254
András Gyürk

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, 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, krajowymi organami ds. 
konkurencji oraz właściwymi organami 
finansowymi w państwach członkowskich, 
a także z zainteresowanymi stronami, 
takimi jak zorganizowane rynki i 
uczestnicy rynków.

Or. en
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Poprawka 255
Claude Turmes

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 wydaje zalecenia dotyczące 
danych na temat transakcji, w tym zleceń i 
umów 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.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy dwustronne również muszą być objęte niniejszym rozporządzeniem, aby włączyć 
wszystkich graczy rynkowych i transakcje.

Poprawka 256
Fiona Hall

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 

Agencja może wydawać zalecenia 
dotyczące danych na temat transakcji, w 
tym zleceń i umów 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 
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ESMA, krajowymi organami 
regulacyjnymi oraz właściwymi organami 
finansowymi w państwach członkowskich.

szczególności z ESMA, krajowymi 
organami regulacyjnymi oraz właściwymi 
organami finansowymi w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 257
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o wnioski swoich prac Agencja 
powinna ocenić, czy minimalne wymogi 
wobec parkietów giełdowych mogą 
przyczynić się do stworzenia równych 
szans pomiędzy różnymi rynkami i 
formami umów. Ocena ta może również 
mieć postać sprawozdania lub zalecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Różne systemy regulacyjne na parkietach giełdowych mogą doprowadzić do przeniesienia 
przepływu transakcji do miejsc o mniejszym stopniu uregulowania. Dlatego harmonizacja 
zasad mogłaby się okazać przydatna.

Poprawka 258
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie zalecenia powinny być dostępne 
dla Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji Europejskiej oraz być 
umieszczone na domenie publicznej.
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Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku energii, 
dlatego wnioski muszą być podane do wiadomości publicznej, co umożliwi podmiotom, które 
wchodzą na rynek, organom regulacyjnym, naukowcom i konsumentom oraz innym 
zainteresowanym stronom uzyskanie wiedzy o stanie rynków energii.

Poprawka 259
Herbert Reul

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

1. Uczestnicy rynku lub osoby wymienione 
w ust. 3 od litery b) do e) w ich imieniu 
przekazują Agencji dane na temat 
transakcji produktów standaryzowanych
zawieranych na hurtowych rynkach 
energii. Transakcji zawieranych między 
przedsiębiorstwami należącymi do tej 
samej grupy nie wolno przekazywać. W 
celu spełnienia obowiązków 
sprawozdawczych należących do 
uczestników rynku wymagane informacje 
w miarę możliwości przekazuje się przez 
osoby wymienione w ust. 3 od litery b) do 
e). Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane po 
przeprowadzeniu szerokich konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i analizy 
skutków. W aktach tych:
a) opisane są produkty energetyczne 
sprzedawane w obrocie hurtowym, które 
objęte są obowiązkiem sprawozdawczym;
b) określona jest treść przekazywanych 
informacji, w tym dokładne 
zidentyfikowanie produktów będących 
przedmiotem obrotu, uzgodniona cena 
oraz ilość, terminy i godziny wykonania, 
strony transakcji, jak również beneficjenci 
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transakcji;
c) ustalony jest termin składania 
sprawozdania i forma, w jakiej ma ono 
zostać złożone; oraz
d) określone są odpowiednie progi 
minimalne, od których obowiązek 
sprawozdawczości jest wiążący.

Or. de

Poprawka 260
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencji przekazuje się zapis 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 
informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

1. Agencja ma prawo dostępu do 
transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii, w tym składanych zleceń.

Or. en

Poprawka 261
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencji przekazuje się dane na temat 1. Agencji przekazuje się dane na temat 
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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 
informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii, w tym składanych zleceń. 
Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami oraz 
prawidłowo przeprowadzonej oceny 
skutków Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 
15 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 16 i 17, akty 
delegowane określające termin i formę 
przekazywania takich informacji oraz ich 
treść, a także, w stosownych przypadkach, 
progi warunkujące zgłaszanie transakcji, 
jak również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

Akty delegowane mają:
a) określić produkty energetyczne 
sprzedawane w obrocie hurtowym, w 
odniesieniu do których będą zgłaszane 
transakcje;
b) określić zakres zgłaszania informacji, 
który będzie zawierał przynajmniej 
precyzyjne określenie produktów 
energetycznych nabywanych i 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, 
uzgodnione ceny i ilości, terminy i godziny
wykonania transakcji, ich strony i 
beneficjentów;
c) określać termin i formę (…) 
przekazywania takich informacji;
d) zdefiniować odpowiednie progi 
sprawozdawczości dotyczącej transakcji.

Or. en

Poprawka 262
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencji przekazuje się dane na temat 1. Agencji przekazuje się dane na temat 
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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 
informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii, w tym składanych zleceń. 
Komisja przyjmuje w terminie 30 dni od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, akty delegowane określające 
termin i formę przekazywania takich 
informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.

Or. pl

Uzasadnienie

Zadaniem Komisji będzie określenie terminu i formy przekazywania informacji, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 poprzez przyjęcie aktów delegowanych. Ważne jest więc wyznaczenie 
terminu przyjęcia tych aktów, co zagwarantuje sprawne zastosowanie rozporządzenia.

Poprawka 263
Claude Turmes

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

1. Agencji przekazuje się bezpośrednio i w 
ciągu 24 godzin 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 
informacji oraz ich treść, a także, w 
stosownych przypadkach, progi 
warunkujące zgłaszanie transakcji, jak 
również określające rodzaje kontraktów 
podlegających wymogowi zgłaszania 
transakcji.
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Uzasadnienie

Agencja musi otrzymać niezbędna dane w ciągu jednego dnia, by móc skutecznie oceniać 
dane i wypełniać funkcję nadaną jej na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 264
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się próg „de minimis” w celu 
zwolnienia z obowiązku sprawozdawczości 
operatorów, którzy ze względu na skalę 
swojej działalności prawdopodobnie nie 
wpłyną na rynki energii.

Or. en

Poprawka 265
Claude Turmes

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 

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)], 
udostępniają informacje jednocześnie 
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sprawozdawczym określonym w tych 
przepisach.

zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym 
określonym w tych przepisach.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że obciążenia administracyjne wobec uczestników rynku należy 
utrzymywać na niskim poziomie, Agencja musi otrzymywać wszystkie niezbędne informacje. 
W czasach komunikacji cyfrowej i zaawansowanych technologii informacyjno-
komunikacyjnych konieczność jednoczesnego przesyłania danych do różnych organów nie 
nakłada na uczestników rynku dodatkowych kosztów.

Poprawka 266
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego aktami delegowanymi, 
o których mowa w ust. 1, można 
ustanawiać niewiążące ramy 
umożliwiające rynkom regulowanym oraz 
systemom kojarzenia zleceń lub systemom 
zgłaszania transakcji przekazywanie 
Agencji danych na temat transakcji na 
hurtowych rynkach energii.

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego aktami delegowanymi, 
o których mowa w ust. 1, można 
ustanawiać wiążące ramy umożliwiające
systemom obrotu, rynkom regulowanym
oraz systemom kojarzenia zleceń lub 
systemom zgłaszania transakcji 
przekazywanie Agencji danych na temat 
transakcji na hurtowych rynkach energii 
lub posiadanych przez nie danych 
o zasadniczym znaczeniu.

Or. en

Poprawka 267
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego aktami delegowanymi, 

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego aktami delegowanymi, 
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o których mowa w ust. 1, można 
ustanawiać niewiążące ramy 
umożliwiające rynkom regulowanym oraz 
systemom kojarzenia zleceń lub systemom 
zgłaszania transakcji przekazywanie 
Agencji danych na temat transakcji na 
hurtowych rynkach energii.

o których mowa w ust. 1, ustanawia
wiążące ramy umożliwiające rynkom 
regulowanym oraz systemom kojarzenia 
zleceń lub systemom zgłaszania transakcji 
przekazywanie Agencji w odpowiednim 
czasie danych na temat transakcji na 
hurtowych rynkach energii.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie wiążące ramy umożliwią zharmonizowanie podejście do zbierania danych, konieczne 
do porównywania danych.

Poprawka 268
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego aktami delegowanymi, o 
których mowa w ust. 1, można ustanawiać 
niewiążące ramy umożliwiające rynkom 
regulowanym oraz systemom kojarzenia 
zleceń lub systemom zgłaszania transakcji 
przekazywanie Agencji danych na temat 
transakcji na hurtowych rynkach energii.

Nie naruszając przepisów akapitu 
pierwszego aktami delegowanymi, o 
których mowa w ust. 1, można ustanawiać 
niewiążące procedury umożliwiające 
rynkom regulowanym oraz systemom 
kojarzenia zleceń lub systemom zgłaszania 
transakcji przekazywanie Agencji danych 
na temat transakcji na hurtowych rynkach 
energii.

Or. ro

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Poprawka 269
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty delegowane, o których mowa w ust. 
1, określają zasady dobrowolnego 
zgłaszania transakcji dotyczących 
powiązanych produktów.

Or. en

Poprawka 270
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii uczestnicy 
rynku przekazują Agencji lub krajowym 
organom regulacyjnym informacje na 
temat zdolności produkcyjnej instalacji, ich 
pojemności magazynowej, wielkości 
zużycia energii lub zdolności przesyłu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

4. Na potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii uczestnicy 
rynku przekazują Agencji lub krajowym 
organom regulacyjnym informacje
dotyczące na przykład zdolności 
produkcyjnej i wykorzystania instalacji, ich 
pojemności magazynowej, wielkości 
zużycia energii lub zdolności przesyłu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub 
dotyczące zdolności produkcyjnej i 
wykorzystania fabryk skroplonego gazu 
ziemnego (LNG). Sprawozdawczość 
ogranicza się do danych i informacji, 
które jeszcze nie zostały przekazane do 
publikacji systemom obrotu, operatorom 
systemów przesyłowych ani innym 
podmiotom, zgodnie z wymogami 
związanymi z przejrzystością informacji. 
Obowiązek sprawozdawczy spoczywający 
na uczestnikach rynku jest 
minimalizowany poprzez gromadzenie 
niezbędnych informacji lub ich części z 
istniejących źródeł, takich jak – tam, gdzie 
to możliwe – istniejąca regionalna lub 
krajowa infrastruktura sprawozdawcza. 
Operatorzy systemów przesyłowych lub 
inne właściwe podmioty zbierające dane, 
które są odpowiedzialne za gromadzenie 
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danych, udostępniają Agencji już 
uzyskane dane.

Or. en

Poprawka 271
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii uczestnicy 
rynku przekazują Agencji lub krajowym 
organom regulacyjnym informacje na 
temat zdolności produkcyjnej instalacji, ich 
pojemności magazynowej, wielkości 
zużycia energii lub zdolności przesyłu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

4. Na potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii uczestnicy 
rynku przekazują Agencji odpowiednie 
informacje, zgodnie ze statutowymi 
wymogami ujawniania informacji, 
określonymi w art. 2 ust. 1 lit. a) i art. 5,
na temat zdolności produkcyjnej i 
wykorzystania instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego lub na temat zdolności
produkcyjnej i wykorzystania fabryk 
skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 
na temat planowanej i nieplanowanej 
niedostępności tych fabryk. Obowiązek 
sprawozdawczy spoczywający na 
uczestnikach rynku jest minimalizowany 
poprzez gromadzenie niezbędnych 
informacji lub ich części z istniejących 
źródeł tam, gdzie to możliwe.

Or. en

Poprawka 272
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii uczestnicy 
rynku przekazują Agencji lub krajowym 
organom regulacyjnym informacje na 
temat zdolności produkcyjnej instalacji, ich 
pojemności magazynowej, wielkości 
zużycia energii lub zdolności przesyłu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

4. Na potrzeby monitorowania obrotu na 
hurtowych rynkach energii uczestnicy 
rynku przekazują Agencji informacje na 
temat zdolności produkcyjnej i 
wykorzystania instalacji, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego lub na temat zdolności 
produkcyjnej i wykorzystania fabryk 
skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
na temat planowanej i nieplanowanej 
niedostępności tych fabryk. Informacje 
przekazuje się Agencji bezpośrednio z 
wyjątkiem przypadków, w których 
struktury sprawozdawcze już istnieją. W 
takich przypadkach przekazywanie 
sprawozdań może się odbywać 
jednocześnie z przekazywaniem 
sprawozdań istniejącym strukturom 
sprawozdawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres informacji na temat zdolności produkcyjnych powinien zostać poszerzony o 
wykorzystanie pojemności magazynowej i prognozy dotyczące fabryk skroplonego gazu 
ziemnego (LNG). Mając na uwadze, że obciążenia administracyjne wobec uczestników rynku 
należy utrzymywać na niskim poziomie, Agencja musi otrzymywać wszystkie niezbędne 
informacje. W czasach komunikacji cyfrowej i zaawansowanych technologii informacyjno-
komunikacyjnych konieczność jednoczesnego przesyłania danych do różnych organów nie 
nakłada na uczestników rynku dodatkowych kosztów.

Poprawka 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja opracowuje wytyczne 
wyszczególniające wymogi 
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sprawozdawczości dotyczącej transakcji. 
Opracowując wytyczne, Agencja 
przeprowadza szczegółowe konsultacje 
społeczne, przynajmniej z krajowymi 
organami regulacyjnymi, uczestnikami 
rynku, operatorami systemów 
przesyłowych i innymi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 274
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Przejrzystość

1. Agencja udostępnia uczestnikom rynku 
oraz szerszej opinii publicznej informacje 
niebędące wrażliwymi informacjami 
handlowymi.
2. Agencja może opracować metodologię 
określającą sposób udostępniania tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 

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

właściwym organom finansowym państw 
członkowskich, organom ds. konkurencji w 
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. Przed 
przekazaniem informacji Agencja 
upewnia się, że odbiorca posiada 
odpowiednie systemy i procedury 
gwarantujące, że informacje pozostaną 
poufne.

Or. en

Poprawka 276
Anni Podimata

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 
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.

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 
państwach członkowskich oraz innym 
właściwym organom. Przed stworzeniem 
wspomnianych mechanizmów Agencja 
konsultuje się z tymi organami. Agencja 
zapewnia dostęp do mechanizmów, o 
których mowa w ust. 1, wyłącznie 
organom, które stworzyły systemy 
umożliwiające Agencji spełnienie 
wymogów art. 9 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 277
Bendt Bendtsen

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 
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.

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 
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.

Or. en

Poprawka 278
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Repozytoria transakcji zarejestrowane 
lub uznane na podstawie rozporządzenia 
(WE) ---/---- [rozporządzenie w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego –
2010/0250(COD)] udostępniają Agencji 
wszystkie informacje dotyczące produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, które gromadzą.

2. Repozytoria transakcji zarejestrowane 
lub uznane na podstawie rozporządzenia 
(WE) ---/---- [rozporządzenie w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego –
2010/0250(COD)] udostępniają Agencji 
wszystkie informacje dotyczące produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym i instrumentów pochodnych 
bazujących na uprawnieniach do emisji, 
które gromadzą.

Or. en
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Poprawka 279
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Repozytoria transakcji zarejestrowane 
lub uznane na podstawie rozporządzenia 
(WE) ---/---- [rozporządzenie w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego –
2010/0250(COD)] udostępniają Agencji 
wszystkie informacje dotyczące produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, które gromadzą.

2. Repozytoria transakcji zarejestrowane 
lub uznane na podstawie rozporządzenia 
(WE) ---/---- [rozporządzenie w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego –
2010/0250(COD)] udostępniają Agencji w 
odpowiednim czasie i formie wszystkie 
informacje dotyczące produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, które gromadzą.

Or. en

Poprawka 280
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy finansowe przekazują 
Agencji sprawozdania dotyczące 
transakcji, których przedmiotem są 
produkty energetyczne sprzedawane w 
obrocie hurtowym, otrzymane na 
podstawie art. 25 ust. 3 dyrektywy 
2004/39/WE oraz art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (WE) ---/----
[rozporządzenie w sprawie infrastruktury 
rynku europejskiego – 2010/0250(COD)].

Właściwe organy finansowe przekazujące 
sprawozdania do ESMA przekazują 
jednocześnie Agencji i ESMA 
sprawozdania dotyczące transakcji, których 
przedmiotem są produkty energetyczne 
sprzedawane w obrocie hurtowym, 
otrzymane na podstawie art. 25 ust. 3 
dyrektywy 2004/39/WE oraz art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (WE) ---/----
[rozporządzenie w sprawie infrastruktury 
rynku europejskiego – 2010/0250(COD)].

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że obciążenia administracyjne wobec uczestników rynku należy 
utrzymywać na niskim poziomie, Agencja musi otrzymywać wszystkie niezbędne informacje. 
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W czasach komunikacji cyfrowej i zaawansowanych technologii informacyjno-
komunikacyjnych konieczność jednoczesnego przesyłania danych do różnych organów nie 
nakłada na uczestników rynku dodatkowych kosztów.

Poprawka 281
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Agencja 
sporządza sprawozdanie oparte na 
wnioskach ze swoich prac i przedkłada je 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji, przedstawiając wyniki swoich 
dochodzeń na temat wykonalności i ram 
czasowych przeniesienia instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym na 
parkiety giełdowe wymagające rozliczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obrót poza rynkiem regulowanym stanowi większą część transakcji na hurtowych rynkach 
energii w większości państw członkowskich. Jeśli transakcje te byłyby zawierane na 
parkietach giełdowych, przejrzystość rynku prawdopodobnie znacznie by wzrosła. Wnioski z 
prac mogą dostarczyć dodatkowych wskazówek co do ram czasowych i wykonalności.

Poprawka 282
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja i właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzór nad obrotem 
uprawnieniami do emisji wdrożą 
mechanizm zapewniający Agencji dostęp 
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do zapisu transakcji w obrocie 
uprawnieniami do emisji i instrumentami 
pochodnymi bazującymi na 
uprawnieniach do emisji.

Or. en

Poprawka 283
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organy właściwe do spraw nadzoru 
nad obrotem uprawnieniami do emisji i 
bazującymi na nich instrumentami 
pochodnymi przekazują Agencji zapis 
transakcji w obrocie tymi instrumentami.

Or. en

Poprawka 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja zapewnia poufność, 
integralność i ochronę informacji 
otrzymanych na podstawie art. 7. Agencja 
podejmuje kroki w celu zapobiegania 
wszelkim przypadkom niewłaściwego 
wykorzystania informacji 
przechowywanych w swoich systemach.

1. Agencja, krajowe organy regulacyjne, 
właściwe organy finansowe, krajowe 
organy ds. konkurencji i inne właściwe 
organy zapewniają poufność, integralność 
i ochronę informacji otrzymanych na 
podstawie art. 7. Agencja podejmuje kroki 
w celu zapobiegania wszelkim 
przypadkom niewłaściwego wykorzystania 
informacji przechowywanych w swoich 
systemach.

Or. en
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Poprawka 285
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja zapewnia poufność, 
integralność i ochronę informacji 
otrzymanych na podstawie art. 7. Agencja 
podejmuje kroki w celu zapobiegania 
wszelkim przypadkom niewłaściwego 
wykorzystania informacji 
przechowywanych w swoich systemach.

1. Agencja zapewnia poufność, 
integralność i ochronę informacji 
otrzymanych na podstawie art. 7. Agencja 
podejmuje kroki w celu zapobiegania 
wszelkim przypadkom niewłaściwego 
wykorzystania informacji 
przechowywanych w swoich systemach
danych.

Or. en

Poprawka 286
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja określa źródła ryzyka 
operacyjnego i ogranicza je poprzez 
opracowanie odpowiednich systemów, 
mechanizmów kontroli i procedur.

Agencja określa źródła ryzyka 
operacyjnego i ogranicza je poprzez 
opracowanie odpowiednich systemów, 
mechanizmów kontroli i procedur.
Narzędzia informatyczne Agencji są 
zgodne z najwyższymi dostępnymi 
standardami bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 287
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)



AM\866419PL.doc 45/78 PE464.685v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne, właściwe 
organy finansowe, krajowe organy ds. 
konkurencji, ESMA i inne właściwe 
organy zapewniają poufność, integralność 
i ochronę informacji otrzymanych na 
podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 oraz 
podejmą działania w celu zapobiegania 
nadużywaniu takich informacji.

Or. en

Poprawka 288
Konrad Szymański

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. Zgodnie z art. 12 Agencja może 
podejmować decyzje o podaniu do 
wiadomości publicznej elementów 
informacji będących w jej posiadaniu, pod 
warunkiem że nie zostaną ujawnione ani 
wywnioskowane wrażliwe informacje 
handlowe dotyczące poszczególnych 
uczestników rynku lub poszczególnych 
transakcji, lub też poszczególnych rynków.

Agencja oraz każdy krajowy organ 
regulacyjny, któremu Agencja mogła 
udostępnić takie informacje na mocy art. 
8, publikują na potrzeby hurtowych 
rynków energii elektrycznej i gazu jedynie 
informacje skrócone lub zbiorcze na temat 
cen transakcji, a ich opublikowanie nie 
stwarza żadnych zakłóceń na żadnym 
rynku związanym z energią elektryczną, 
gazem lub innymi rynkami.

Or. en
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Poprawka 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Agencja może podejmować decyzje 
o podaniu do wiadomości publicznej 
zbiorczych i anonimowych elementów 
informacji będących w jej posiadaniu, pod 
warunkiem że nie zostaną ujawnione 
wrażliwe informacje handlowe dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji oraz że 
informacje te są w sposób oczywisty 
niezbędne do zwiększenia przejrzystości 
hurtowych rynków energii, a także że 
informacje, które będą podawane do 
wiadomości publicznej, znajdują się wśród 
informacji, które należy ujawnić zgodnie z 
art. 3 ust. 4.

Or. en

Poprawka 290
Claude Turmes

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. Agencja podejmuje decyzje o podaniu 
do wiadomości publicznej elementów 
informacji będących w jej posiadaniu – na 
podstawie danych o zasadniczym 
znaczeniu i danych rynkowych – w 
dostępnym formacie, w tym informacji o 
umowach dwustronnych, w celu 
zwiększenia przejrzystości i zaufania, pod 
warunkiem że nie zostaną ujawnione 
wrażliwe informacje handlowe dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych transakcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku energii, 
dlatego wnioski muszą być podane do wiadomości publicznej, co umożliwi podmiotom, które 
wchodzą na rynek, organom regulacyjnym, naukowcom i konsumentom oraz innym 
zainteresowanym stronom uzyskanie wiedzy o stanie rynków energii.

Poprawka 291
Giles Chichester

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. 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.
Agencja ani żaden organ krajowy 
(któremu Agencja mogła udostępnić takie 
informacje na mocy art. 8) nie publikują 
wrażliwych informacji rynkowych za ten 
sam okres.

Or. en

Poprawka 292
Adam Gierek

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 

2. Agencja podaje do wiadomości 
publicznej elementy informacji będące w 
jej posiadaniu, pod warunkiem że nie 
zostaną ujawnione wrażliwe informacje 
handlowe dotyczące poszczególnych 
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dotyczące poszczególnych uczestników 
rynku lub poszczególnych transakcji.

uczestników rynku lub poszczególnych 
transakcji. Agencja udostępnia dane w 
postaci zbiorczej ośrodkom naukowym na 
ich wniosek.

Or. pl

Uzasadnienie

Agencja powinna bezwarunkowo w imię przejrzystości przekazywać informację do 
wiadomości publicznej. W szczególności udostępniać dane w formie zbiorczej ośrodkom 
naukowym. Badania naukowe mogą zwiększyć efektywność rynku energii.

Poprawka 293
Bendt Bendtsen

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

Or. en

Poprawka 294
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
stosowanie zakazów określonych w art. 3 i 
4.

1. Krajowe organy regulacyjne zapewniają
przy wsparciu Agencji stosowanie 
zakazów określonych w art. 3 i 4.
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Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie w pełni skorzystać z wartości dodanej 
prezentowanej przez europejską Agencję, która patrząc z perspektywy europejskiej, wspiera je 
w oszczędny i kompetentny sposób w ich zadaniach zapewnienia stosowania zakazów.

Poprawka 295
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez krajowe organy 
regulacyjne uprawnień dochodzeniowych 
niezbędnych w celu wykonywania takiej 
funkcji. Uprawnienia te wykonuje się w 
proporcjonalny sposób. Uprawnienia te 
mogą być wykonywane:

Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez krajowe organy 
regulacyjne uprawnień dochodzeniowych 
niezbędnych w celu wykonywania takiej 
funkcji przy wsparciu Agencji. 
Uprawnienia te wykonuje się w 
proporcjonalny sposób. Uprawnienia te 
mogą być wykonywane:

Or. en

Poprawka 296
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez krajowe organy 
regulacyjne uprawnień dochodzeniowych 
niezbędnych w celu wykonywania takiej 
funkcji. Uprawnienia te wykonuje się w 
proporcjonalny sposób. Uprawnienia te 
mogą być wykonywane:

Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez krajowe organy 
regulacyjne uprawnień dochodzeniowych i 
wykonawczych niezbędnych w celu 
wykonywania takiej funkcji. Uprawnienia 
te wykonuje się w proporcjonalny sposób. 
Uprawnienia te mogą być wykonywane:

Or. en
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Poprawka 297
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) we współpracy z innymi organami lub 
przedsiębiorstwami rynkowymi;

b) we współpracy z innymi organami lub 
przedsiębiorstwami rynkowymi, w tym 
z departamentami nadzoru rynku 
systemów obrotu;

Or. en

Poprawka 298
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) we współpracy z innymi organami lub 
przedsiębiorstwami rynkowymi;

b) we współpracy z innymi organami lub 
przedsiębiorstwami rynkowymi, również 
pochodzącymi z innych państw 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Nadużycia rynkowe w jednym państwie członkowskim mogą często pociągać za sobą 
transakcje mające wpływ na inne państwa członkowskie. W takich przypadkach państwa 
członkowskie powinny współpracować na szczeblu regionalnym pod egidą Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia odpowiedniego 
dochodzenia.

Poprawka 299
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przez zwrócenie się do Agencji w 
przypadku, kiedy wstępna ocena 
dostarczyła obszernych informacji 
wspierających takie zalecenie,

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie w pełni skorzystać z wartości dodanej 
prezentowanej przez europejską Agencję, która patrząc z perspektywy europejskiej, wspiera je 
w oszczędny i kompetentny sposób w ich zadaniach zapewnienia stosowania zakazów.

Poprawka 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia dochodzeniowe, o których 
mowa w ust. 1, obejmują prawo do:

2. Uczestnicy rynku, wobec których 
prowadzone jest dochodzenie, są 
informowani o szczegółach dochodzenia 
prowadzonego przeciwko nim. Krajowy 
organ regulacyjny pisemnie przedstawia 
zakres dochodzenia, który odpowiada 
zakazowi wyszczególnionemu w art. 3 lub 
4 niniejszego rozporządzenia.
Uprawnienia dochodzeniowe, o których 
mowa w ust. 1, ograniczone są do celu 
dochodzenia i działania koniecznego do 
wypełnienia obowiązków krajowego 
organu regulacyjnego na mocy 
niniejszego rozporządzenia oraz obejmują 
prawo do:

Or. en

Poprawka 301
Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia dochodzeniowe, o których 
mowa w ust. 1, obejmują prawo do:

2. Uprawnienia dochodzeniowe, o których 
mowa w ust. 1, ograniczone są do celów 
dochodzenia i działania koniecznego do 
wypełnienia obowiązków krajowego 
organu regulacyjnego na mocy 
niniejszego rozporządzenia oraz obejmują 
prawo do:

Or. en

Poprawka 302
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) żądania informacji od każdej osoby, w 
tym od osób, które na kolejnych etapach 
uczestniczą w przekazywaniu zleceń lub 
prowadzeniu przedmiotowych operacji, a 
także od ich przełożonych, oraz, jeśli jest 
to konieczne, do wezwania i przesłuchania 
każdej takiej osoby;

b) żądania informacji od każdej 
odpowiedniej osoby, w tym od osób, które 
na kolejnych etapach uczestniczą w 
przekazywaniu zleceń lub prowadzeniu
przedmiotowych operacji, a także od ich 
przełożonych, oraz, jeśli jest to stosowne, 
do wymagania od nich udzielenia 
informacji osobiście;

Or. en

Poprawka 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) żądania informacji od każdej osoby, w 
tym od osób, które na kolejnych etapach 

b) żądania informacji od każdej 
odpowiedniej osoby, w tym od osób, które 
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uczestniczą w przekazywaniu zleceń lub 
prowadzeniu przedmiotowych operacji, a 
także od ich przełożonych, oraz, jeśli jest 
to konieczne, do wezwania i przesłuchania 
każdej takiej osoby;

na kolejnych etapach uczestniczą w 
przekazywaniu zleceń lub prowadzeniu 
przedmiotowych operacji, a także od ich 
przełożonych, oraz, jeśli jest to stosowne, 
do wymagania od nich udzielenia 
informacji osobiście;

Or. en

Poprawka 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeprowadzania kontroli na miejscu; c) przeprowadzania kontroli na miejscu w 
podmiotach objętych niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) żądanie istniejących rejestrów połączeń 
telefonicznych i przesyłu danych;

d) żądanie istniejących rejestrów połączeń 
telefonicznych i przesyłu danych na temat 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym w 
przypadkach, gdy istnieje obowiązek 
zachowywania takich rejestrów;

Or. en

Poprawka 306
Silvia-Adriana Ţicău
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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 prowadzonych zgodnie z 
prawem;

Or. ro

Uzasadnienie

W celu przeciwdziałania nadużyciom.

Poprawka 307
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) żądania czasowego zakazu 
wykonywania zawodu;

g) żądania nałożenia przez sąd lub 
właściwy organ czasowego zakazu 
wykonywania zawodu;

Or. en

Poprawka 308
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) żądania czasowego zakazu 
wykonywania zawodu;

g) żądania nałożenia przez sąd lub 
właściwy organ czasowego zakazu 
wykonywania zawodu;

Or. en
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Poprawka 309
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowe organy regulacyjne ds. 
energii korzystają z uprawnień 
wykonawczych zgodnie z prawem 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Egzekwowanie prawodawstwa powinno odbywać się wyraźnie na szczeblu państw 
członkowskich.

Poprawka 310
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja zapewnia skoordynowaną 
realizację przez krajowe organy 
regulacyjne ich zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia.

1. Agencja zapewnia skoordynowaną 
realizację przez krajowe organy 
regulacyjne ich zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia. Agencja 
uzyska dodatkowe zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do odpowiedniego 
wykonywania dodatkowych zadań 
nadanych jej na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 311
Claude Turmes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja zapewnia skoordynowaną 
realizację przez krajowe organy 
regulacyjne ich zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia.

1. Agencja musi zapewnić skoordynowaną 
realizację przez krajowe organy 
regulacyjne ich zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 312
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne współpracują 
z Agencją oraz ze sobą nawzajem w celu 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Krajowe organy regulacyjne współpracują 
z Agencją oraz ze sobą nawzajem w celu 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.
Współpraca ta może również przyjąć 
formę współpracy regionalnej pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi w 
ramach struktur Agencji w celu 
odzwierciedlenia realiów rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nadużycia rynkowe w jednym państwie członkowskim mogą często pociągać za sobą 
transakcje mające wpływ na inne państwa członkowskie. W takich przypadkach państwa 
członkowskie powinny współpracować na szczeblu regionalnym pod egidą Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia odpowiedniego 
dochodzenia.

Poprawka 313
Zigmantas Balčytis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne informują 
Agencję, w możliwie jak najbardziej 
szczegółowy sposób, w przypadku gdy 
mają uzasadnione podstawy, aby 
podejrzewać, że w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim dochodzi lub doszło do 
popełnienia czynów sprzecznych z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

2. Krajowe organy regulacyjne 
bezzwłocznie i w ustalonym trybie
informują Agencję w przypadku, gdy mają 
uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, 
że w danym państwie członkowskim 
dochodzi lub doszło do popełnienia 
czynów sprzecznych z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. lt

Poprawka 314
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny podejrzewa, że w innym 
państwie członkowskim dochodzi do 
popełnienia czynów mających wpływ na 
hurtowe rynki energii lub cenę produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym w danym państwie 
członkowskim, może wystąpić do Agencji 
o podjęcie środków zgodnie z ust. 4.

W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny podejrzewa, lub gdy wstępna 
ocena i analiza Agencji wskazuje, że 
w innym państwie członkowskim dochodzi 
do popełnienia czynów mających wpływ 
na hurtowe rynki energii lub cenę 
produktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym w danym państwie 
członkowskim, krajowy organ regulacyjny 
występuje do Agencji o podjęcie środków 
zgodnie z ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie w pełni skorzystać z wartości dodanej 
prezentowanej przez europejską Agencję, która patrząc z perspektywy europejskiej, wspiera je 
w oszczędny i kompetentny sposób w ich zadaniach zapewnienia stosowania zakazów.
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Poprawka 315
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja uzyska dodatkowe zasoby 
finansowe i ludzkie niezbędne do 
odpowiedniego wykonywania 
dodatkowych zadań nadanych jej na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Jeśli zajdzie 
taka konieczność, może utworzyć biura 
łącznikowe zlokalizowane w pobliżu 
istotnych systemów obrotu.

Or. en

Poprawka 316
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja, w celu wykonania swoich 
zadań na podstawie ust. 1, w przypadku 
podejrzenia naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia, jest 
uprawniona do:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 317
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) żądania od krajowego organu 
regulacyjnego lub większej liczby takich 
organów przekazania informacji 
dotyczących podejrzewanego naruszenia 
przepisów;

a) żądania od krajowego organu 
regulacyjnego lub większej liczby takich 
organów, a w uzasadnionych przypadkach 
– od wszystkich takich organów w 
regionie, przekazania informacji 
dotyczących podejrzewanego naruszenia 
przepisów;

Or. en

Uzasadnienie

Nadużycia rynkowe w jednym państwie członkowskim mogą często pociągać za sobą 
transakcje mające wpływ na inne państwa członkowskie. W takich przypadkach państwa 
członkowskie powinny współpracować na szczeblu regionalnym pod egidą Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia odpowiedniego 
dochodzenia.

Poprawka 318
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dokonać wstępnej oceny, korzystając z 
europejskiej perspektywy oraz możliwości 
rozumienia danych dzięki wewnętrznym 
zasobom;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie w pełni skorzystać z wartości dodanej 
prezentowanej przez europejską Agencję, która patrząc z perspektywy europejskiej, wspiera je 
w oszczędny i kompetentny sposób w ich zadaniach zapewnienia stosowania zakazów.

Poprawka 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoby pracujące obecnie lub w 
przeszłości dla krajowych organów 
regulacyjnych;

c) osoby pracujące obecnie lub w 
przeszłości dla krajowych organów 
regulacyjnych, ESMA i właściwych 
organów finansowych;

Or. en

Poprawka 320
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoby pracujące obecnie lub w 
przeszłości dla krajowych organów 
regulacyjnych;

c) osoby pracujące obecnie lub w 
przeszłości dla krajowych organów 
regulacyjnych lub innych właściwych 
organów;

Or. en

Poprawka 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) audytorzy i eksperci wykonujący prace 
na zlecenie krajowych organów 
regulacyjnych, którzy otrzymują 
informacje poufne zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

d) audytorzy i eksperci wykonujący prace 
na zlecenie krajowych organów 
regulacyjnych, ESMA i właściwych 
organów finansowych, którzy otrzymują 
informacje poufne zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 322
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) audytorzy i eksperci wykonujący prace 
na zlecenie krajowych organów 
regulacyjnych, którzy otrzymują 
informacje poufne zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

d) audytorzy i eksperci wykonujący prace 
na zlecenie krajowych organów 
regulacyjnych lub innych właściwych 
organów, którzy otrzymują informacje 
poufne zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 323
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla przypadków 
podlegających przepisom prawa karnego, 
ani nie naruszając innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub innych 
właściwych przepisów unijnych, 
informacji poufnych, które otrzymują w 
ramach pełnienia swoich obowiązków 
osoby, o których mowa w ust. 2, nie wolno 
ujawniać żadnej innej osobie lub organowi, 
z wyjątkiem informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej 
uniemożliwiających identyfikację 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych rynków.

3. Bez uszczerbku dla przypadków 
podlegających przepisom prawa karnego, 
ani nie naruszając innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub innych 
właściwych przepisów unijnych, 
informacji poufnych, które otrzymują w 
ramach pełnienia swoich obowiązków 
osoby, o których mowa w ust. 2, nie wolno 
ujawniać żadnej innej osobie lub organowi, 
z wyjątkiem informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej, z zastrzeżeniem
ograniczeń art. 9 ust. 2,
uniemożliwiających identyfikację 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych rynków.

Or. en
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Poprawka 324
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla przypadków 
podlegających przepisom prawa karnego, 
ani nie naruszając innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub innych 
właściwych przepisów unijnych, 
informacji poufnych, które otrzymują w 
ramach pełnienia swoich obowiązków 
osoby, o których mowa w ust. 2, nie wolno 
ujawniać żadnej innej osobie lub organowi, 
z wyjątkiem informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej 
uniemożliwiających identyfikację 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych rynków.

3. Bez uszczerbku dla przypadków 
podlegających przepisom prawa karnego, 
ani nie naruszając innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub innych 
właściwych przepisów unijnych, 
informacji poufnych, które otrzymują w 
ramach pełnienia swoich obowiązków 
osoby, o których mowa w ust. 2, nie wolno 
ujawniać żadnej innej osobie lub organowi, 
z wyjątkiem informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej 
uniemożliwiających identyfikację 
poszczególnych uczestników rynku lub 
poszczególnych rynków lub transakcji.

Or. en

Poprawka 325
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Uwzględniając konsultacje w 
sprawie komunikatu Komisji 
COM(2010)716 pt. „Wzmocnienie 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych”, Komisja opracuje 
zalecenia w celu dążenia do dalszej 
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harmonizacji systemów sankcji państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia … oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Or. en

Poprawka 326
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Odzwierciedlają one wagę naruszeń oraz 
znacznie przewyższają rzeczywiste lub 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
nielegalnych działań. Państwa 
członkowskie w ścisłej współpracy z 
Agencją i Komisją powinny uzgodnić 
minimalne standardy dotyczące kar oraz 
skoordynować system sankcji. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do dnia … 
oraz niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.

Or. en

Poprawka 327
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
oraz odzwierciedlać szkodę wyrządzoną 
konsumentom. Ogólnoeuropejskie 
minimalne standardy dotyczące kar 
powinny zostać wyznaczone przynajmniej 
na poziomie podwojonej łącznej wartości 
pośrednich i bezpośrednich potencjalnych 
korzyści finansowych wynikających z 
działań, którym to rozporządzenie ma 
zapobiegać. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia … oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie, lecz także pośrednie korzyści naruszenia 
przepisów prawa, ponieważ często prowadzą one do osiągnięcia zysków na rynkach 
powiązanych i w efekcie końcowym wpływają na cenę konsumpcyjną.

Poprawka 328
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 

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

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Muszą one odzwierciedlać wagę naruszeń 
oraz znacznie przewyższać rzeczywiste lub 
potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku 
nielegalnych działań. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do dnia … 
oraz niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.

Or. en

Uzasadnienie

Kary muszą przewyższać potencjalne korzyści.

Poprawka 329
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

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 kary muszą
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia [22]… oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Komisja określa minimalne standardy 
stosowania sankcji i zapewnia jednolity i 
uzgodniony system stosowania sankcji za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie
podejmują wszelkie konieczne środki 
celem zapewnienia wdrożenia ustalonych 
standardów. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie informują Komisję 
o tych przepisach najpóźniej do dnia [22]… 
oraz niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.

Or. lt

Poprawka 330
Adam Gierek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

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 dnia22 … oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich 
późniejszych ich 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, 
odstraszające i niedyskryminujące. 
Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do 
dnia22 … oraz niezwłocznie powiadamiają 
ją o wszystkich późniejszych ich zmianach.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, kiedy to sankcje byłyby określane przez państwa w różny sposób. 
Niejednolite sankcje mogą spowodować odpływ transakcji tam, gdzie są one mniejsze.

Poprawka 331
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
unijnych, w tym Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, Agencja może 
nawiązywać kontakty z organami nadzoru 
z państw trzecich. Agencja może zawierać 
porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami państw trzecich.

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
unijnych, w tym Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, Agencja może 
nawiązywać kontakty z organami nadzoru 
z państw trzecich, zwłaszcza tymi, które 
wywierają wpływ na europejskie hurtowe 
rynki energii w celu promowania 
harmonizacji ram regulacyjnych. Agencja 
może zawierać porozumienia 
administracyjne z organizacjami 
międzynarodowymi oraz z administracjami 
państw trzecich.
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Or. en

Uzasadnienie

Transakcje nie powinny być przenoszone do mniej uregulowanych rynków. Dlatego UE 
powinna zmierzać do uzgodnienia zharmonizowanych ram regulacyjnych również poza 
swoimi granicami.

Poprawka 332
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
unijnych, w tym Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, Agencja może 
nawiązywać kontakty z organami nadzoru 
z państw trzecich. Agencja może zawierać 
porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami państw trzecich.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
oraz bez uszczerbku dla kompetencji 
instytucji unijnych, w tym Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych, Agencja 
może nawiązywać kontakty z organami 
nadzoru z państw trzecich. Agencja może 
zawierać porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami państw trzecich.

Or. pl

Uzasadnienie

Ważne jest wyraźne podkreślenie, że uprawnienia Agencji do zawierania umów i 
utrzymywania kontaktów z krajami trzecimi są ograniczone do realizacji celów 
rozporządzenia.

Poprawka 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
unijnych, w tym Europejskiej Służby 

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
państw członkowskich i unijnych, w tym 
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Działań Zewnętrznych, Agencja może 
nawiązywać kontakty z organami nadzoru 
z państw trzecich. Agencja może zawierać 
porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami państw trzecich.

Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych, Agencja może rozwijać 
kontakty z organami nadzoru z państw 
trzecich. Agencja może zawierać 
porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami państw trzecich bez 
zobowiązań prawnych.

Or. en

Poprawka 334
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki z państw trzecich, których zasady 
rynkowe nie są zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, nie otrzymują 
zezwolenia na obrót na europejskim 
hurtowym rynku energii.

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna w pełni wykorzystać efekt dźwigni w celu zwiększenia przejrzystości i 
integralności transakcji na hurtowym rynku energii również poza granicami UE.

Poprawka 335
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 i 
7, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.
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Or. en

Poprawka 336
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 i 
7, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 i 
7, powierza się Komisji na okres pięciu lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedstawia 
sprawozdanie w sprawie delegowania 
uprawnień nie później niż sześć miesięcy 
przed upływem pięciu lat od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
Delegowanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na kolejne 
okresy o tej samej długości, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się przedłużeniu najpóźniej trzy 
miesiące przed upływem danego okresu.

Or. ro

Poprawka 337
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W każdym przypadku, gdy Komisja 
chce przyjąć akty delegowane, szczególnie 
istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych prowadziła stosowne 
konsultacje, w tym z Agencją, operatorami 
na rynku energii, krajowymi organami 
regulacyjnymi i ESMA. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
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delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie oraz 
zagwarantować ścisłe zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w fazę 
przygotowawczą, zwłaszcza dzięki 
zapraszaniu ekspertów do udziału 
w posiedzeniach.

Or. en

Poprawka 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas przygotowywania 
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Komisja 
prowadzi odpowiednie i przejrzyste 
konsultacje, w tym na szczeblu 
eksperckim, ze znacznym wyprzedzeniem, 
jak przewidziano w Porozumieniu w 
sprawie praktycznej organizacji 
stosowania aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 339
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed przyjęciem aktów delegowanych 
Komisja prowadzi konsultacje na temat 
treści i formatu wypełniania obowiązku 
sprawozdawczego ze stronami 
działającymi na rynku, w tym ze stronami 
zainteresowanymi, takim jak 
zorganizowane giełdy (np. giełdy energii 
elektrycznej) i uczestnicy rynku.

Or. en

Poprawka 340
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.

2. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 5, 5a i 7, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

Or. en

Poprawka 341
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w art. 16 i 17.

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 5, 5a i 7, może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. 
Decyzja ta staje się skuteczna następnego 
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dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
terminie późniejszym wskazanym w tej 
decyzji. Decyzja ta nie wpływa na ważność 
obowiązujących już aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 342
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o nim 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.

Or. en

Poprawka 343
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
5, 5a i art. 7 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy 
od powiadomienia o akcie delegowanym 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Okres ten 
jest wydłużany o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
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Rady.

Or. en

Poprawka 344
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 5 i 7, może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy zamierza ona odwołać 
przekazanie uprawnień, informuje 
drugiego prawodawcę i Komisję, z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienia, które mogłyby 
zostać odwołane, oraz uzasadnienie tego 
odwołania.
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 narusza ona 
ważności już obowiązujących aktów 
delegowanych. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 345
Jorgo Chatzimarkakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

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.
2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie. Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego okresu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażają sprzeciw wobec przyjętego aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec 
aktu delegowanego określa jego powody.

Or. en

Poprawka 346
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia. Na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady okres 
ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Or. en

Poprawka 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 jeden miesiąc.

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

Or. en

Poprawka 348
Silvia-Adriana Ţicău

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 jeden miesiąc.

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

Or. ro
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Poprawka 349
Adam Gierek

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 lub 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Umieszczenie spójnika „i” sugerowałoby, jakoby sprzeciw wobec aktów delegowanych miał 
następować po wyrażeniu go przez obie instytucje jednocześnie. Jest to niezgodne z art. 290 
TFUE oraz niespójne z art. 17 ust. 2 i 3.

Poprawka 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku sprzeciwu ze strony 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
w procesie przygotowania i sporządzania 
nowych aktów delegowanych Komisja 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
sposobie uwzględnienia sprzeciwu.

Or. en

Poprawka 351
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Personel i środki Agencji

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. 
Agencja dokonuje oceny potrzeb 
związanych z personelem i środkami, 
wynikających z przejęcia przez ten organ 
uprawnień i obowiązków zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, i przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 352
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszego rozporządzenia, 
nakładające wymóg przyjęcia aktów 
delegowanych potrzebnych do ich 
wdrożenia, wchodzą w życie dopiero po 
wejściu w życie tych aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 353
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakazy wykorzystywania informacji 
wewnętrznych, określone w art. 3, i 
manipulacji rynkowych, określone w art. 
4, wchodzą w życie dopiero po wejściu w 
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życie odpowiednich aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 5.

Or. en

Poprawka 354
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi gromadzenia danych wchodzą w 
życie dopiero po wejściu w życie 
odpowiednich aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 7.

Or. en


