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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0726),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0407/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przewodniczącemu przez parlamenty 
krajowe i dotyczące zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia xx xxxx 
xxxx1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia x xxxxxx xxxx2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A7-0000/2011),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do jego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

                                               
1Dz.U. C …/ Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2Dz.U. C …/ Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Konieczne jest doprecyzowanie 
definicji informacji wewnętrznych oraz 
manipulacji na rynku, aby uwzględnić 
specyfikę hurtowych rynków energii, które 
mają charakter dynamiczny i zmienny. 
Główne elementy definicji powinny zostać 
określone w niniejszym rozporządzeniu.
W odniesieniu do takich szczegółowych 
przepisów Komisję należy jednak
upoważnić do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu. 
Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Wiedzę specjalistyczną mogą
w szczególności zapewnić eksperci 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki, Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR), europejskiej sieci operatorów 
systemów przesyłowych gazu i energii 
elektrycznej, Europejskiego Urzędu 
Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi (ESMA), krajowych 
organów regulacyjnych, krajowych 
organów ds. konkurencji, właściwych 
organów finansowych w państwach 
członkowskich i uczestników rynku.
W procesie przygotowywania
i sporządzania aktów 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, a także zapraszanie ich 
do udziału w posiedzeniach ekspertów.

Or. en



PR\860344PL.doc 7/47 PE460.835v01-00

PL

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie przewiduje nadanie Komisji istotnych uprawnień oraz znacznej 
swobody w podejmowaniu decyzji w kwestiach bardzo istotnych, lecz o charakterze 
technicznym. Wydaje się, że akty delegowane stanowią instrument odpowiedni pod względem 
elastyczności, wystarczającej, aby szybko dostosować przepisy do nowej sytuacji. Niemniej 
jednak istotne jest zagwarantowanie szerokich i przejrzystych konsultacji z udziałem różnych 
ekspertów i zainteresowanych stron, które umożliwią działom prawnym ścisłe śledzenie 
procesu decyzyjnego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji.

(14) Do wydajnego monitorowania rynku 
wymagany jest regularny dostęp do danych 
na temat transakcji. Z tego względu należy 
zobowiązać uczestników rynku 
prowadzących obrót produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym do przekazywania takich 
informacji Agencji. Agencja może 
utworzyć biura łącznikowe zlokalizowane
w pobliżu istotnych systemów obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Pomocne dla Agencji zlokalizowanej w Lublanie mogłoby być utworzenie biur łącznikowych
w pobliżu istotnych rynków i systemów obrotu, aby rozwijać regularne kontakty
z uczestnikami rynku oraz dysponować pełnymi informacjami.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności przy gromadzeniu informacji 
na temat transakcji, których przedmiotem 

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

są produkty energetyczne sprzedawane
w obrocie hurtowym, należy upoważnić 
Komisję, zgodnie z art. 290 Traktatu, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających termin przekazywania oraz 
formę i treść informacji, które uczestnicy 
rynku mają obowiązek przekazywać. 
Obowiązki sprawozdawcze nie powinny 
generować niepotrzebnych kosztów lub 
obciążeń administracyjnych dla 
uczestników rynku i dlatego powinny 
zostać poddane analizie kosztów
i korzyści. Osoby zgłaszające transakcje 
właściwemu organowi zgodnie
z przepisami dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz 
repozytoriom transakcji i właściwym 
władzom zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady …/… w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji nie 
powinny zatem podlegać podwójnym 
obowiązkom sprawozdawczym. 
Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.
W procesie przygotowywania
i sporządzania aktów 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 do udziału w posiedzeniach 
ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie przewiduje nadanie Komisji istotnych uprawnień oraz znacznej 
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swobody w podejmowaniu decyzji w kwestiach bardzo istotnych, lecz o charakterze 
technicznym. Wydaje się, że akty delegowane stanowią instrument odpowiedni pod względem 
elastyczności, wystarczającej, aby szybko dostosować przepisy do nowej sytuacji. Niemniej 
jednak istotne jest zagwarantowanie szerokich i przejrzystych konsultacji z udziałem różnych 
ekspertów i zainteresowanych stron, które umożliwią działom prawnym ścisłe śledzenie 
procesu decyzyjnego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W zakresie, w jakim monitorowanie 
rynku i przejrzystość opierają się na tych 
samych zasobach danych, Agencja 
powinna zapewnić możliwość 
wykorzystywania infrastruktury do 
obydwu tych celów. Wykorzystanie tych 
danych zapewnia spójność i pozwala 
uniknąć podwójnej sprawozdawczości.
W tym kontekście rozporządzenie
i wytyczne dla procedury komitologii
w sprawie zasadniczej przejrzystości 
danych dotyczących energii elektrycznej 
Europejskiego Organu Nadzoru Energii 
Elektrycznej i Gazu (ERGEG) powinny 
być wzajemnie dostosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość i monitorowanie powinny dotyczyć wspólnych zasobów danych: podczas gdy 
organy nadzoru powinny mieć pełny dostęp do danych, również do danych szczególnie 
chronionych, przejrzystość ma na celu zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom 
rynku. Podczas gdy przedmiotem REMIT jest monitorowanie, projekt wytycznych ERGEG
w sprawie zasadniczej przejrzystości danych dotyczących energii elektrycznej poświęcony jest 
kwestiom związanym z przejrzystością. Chociaż monitorowanie może wymagać dostępu do 
szerszego zakresu danych, niezbędne do celów monitorowania i przejrzystości mogą być duże 
ilości danych (np. wdrożone, planowane, bieżące wytwarzanie energii elektrycznej).
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

(17) Agencja powinna zapewnić 
bezpieczeństwo operacyjne 
otrzymywanych danych, zapobiegać 
nieupoważnionemu dostępowi do 
informacji będących w jej posiadaniu oraz 
stworzyć procedury gwarantujące, że 
gromadzone przez nią dane nie będą 
niewłaściwie wykorzystywane przez osoby 
posiadające uprawniony dostęp do tych 
danych. Agencja powinna również zyskać 
pewność, że organy mające dostęp do 
danych znajdujących się w posiadaniu 
Agencji będą w stanie utrzymać równie 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Należy
w związku z tym zapewnić również 
bezpieczeństwo operacyjne systemów 
informatycznych wykorzystywanych do 
przetwarzania i przesyłania danych. 
Agencję należy zachęcić do ścisłej 
współpracy z Europejską Agencją ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) w ramach tworzenia systemu 
informatycznego, który zagwarantuje 
najwyższy możliwy poziom poufności 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

System informatyczny stanowi newralgiczny element dla zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony operacyjnej i poufności. Dlatego szczególny nacisk należy położyć na wymogi 
bezpieczeństwa systemu informatycznego. W tym kontekście pomocna może być współpraca
z ENISA i należy ją wspierać.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania.

(19) Krajowe organy regulacyjne powinny 
być odpowiedzialne za zapewnienie 
egzekwowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich. W tym celu powinny one 
posiadać niezbędne uprawnienia 
dochodzeniowe umożliwiające im 
skuteczną realizację tego zadania. Agencja 
powinna się upewnić, że takie 
uprawnienia dochodzeniowe są 
konsekwentnie stosowane w zbliżony
i proporcjonalny sposób. W tym celu 
Komisja może udzielić wskazówek 
krajowym organom regulacyjnym lub 
wyznaczonym władzom.

Or. en

Uzasadnienie

ACER nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie dochodzeń, gdyż wyraźnie wchodzi to
w zakres odpowiedzialności właściwych organów krajowych. Aby zapewnić równe szanse 
uczestnikom rynku oraz uniknąć rozbieżności w stosowaniu REMIT w całej UE, Komisja lub 
ACER powinny udzielić wskazówek co do stosowania takich uprawnień dochodzeniowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe powinny ze 
sobą współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
jak i rynki instrumentów pochodnych.

(21) Krajowe organy regulacyjne, krajowe 
organy ds. konkurencji oraz właściwe 
organy finansowe powinny ze sobą 
współpracować w celu zapewnienia 
skoordynowanego podejścia do zwalczania 
nadużyć na hurtowych rynkach energii 
obejmujących zarówno rynki towarowe, 
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jak i rynki instrumentów pochodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Manipulacje rynkowe na hurtowych rynkach energii podlegają w szczególności przepisom 
prawa kartelowego, jeżeli manipulacje te dotyczą ograniczania zdolności przepustowej. 
Dochodzenie w odniesieniu do domniemanego naruszenia przepisów – jeżeli dotyczy 
dominujących uczestników rynku – wchodzi w zakres odpowiedzialności krajowych organów 
regulacyjnych ds. konkurencji (naruszenie art. 102 TFUE).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Ważne jest, aby sankcje za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia były 
proporcjonalne, odstraszające
i zharmonizowane we wszystkich 
państwach członkowskich, aby uniknąć 
sytuacji, w której dokonujący naruszenia 
niniejszego rozporządzenia przenoszą się 
do najmniej rygorystycznego państwa 
członkowskiego, oraz aby odzwierciedlały 
wagę naruszeń oraz potencjalne korzyści 
osiągnięte w wyniku obrotu prowadzonego
w oparciu o informacje wewnętrzne
i manipulację na rynku. Mając na 
względzie wzajemne oddziaływanie obrotu 
instrumentami pochodnymi związanymi
z energią elektryczną i gazem i obrotu 
samą energią elektryczną i gazem, sankcje 
za naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia powinny być zbieżne
z sankcjami przyjętymi przez państwa 
członkowskie w ramach wdrożenia 
dyrektywy 2003/6/WE. Uwzględniając 
konsultacje z dnia … dotyczące 
komunikatu Komisji pt. „Wzmocnienie 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych”, Komisja powinna 
przedstawić propozycje dalszej 
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harmonizacji systemów sankcji państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić równe szanse oraz uniemożliwić uczestnikom rynku 
wykorzystywanie słabości postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego oraz sankcji mniej rygorystycznych państw członkowskich. Byłoby to 
sprzeczne z zamiarem utworzenia zintegrowanego rynku energetycznego w UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że REMIT powinno mieć zastosowanie jako „lex specialis” do całego 
hurtowego rynku energii i w ten sposób obejmować całościowo sprzedaż hurtową produktów 
energetycznych. To spowoduje nadanie pewności prawa i poprawi jasność dla uczestników 
rynku. REMIT powinno brać pod uwagę specyfikę hurtowych rynków energii, co umożliwi 
przyspieszenie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do obrotu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym. 
Przepisów art. 3 i 4 nie stosuje się do 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, które 
są instrumentami finansowymi i do 
których stosuje się przepisy art. 9 
dyrektywy 2003/6/WE. Niniejsze 
rozporządzenie nie narusza przepisów 
dyrektywy 2003/6/WE i 2004/39/WE oraz 
pozostaje bez uszczerbku dla stosowania 
przepisów europejskiego prawa 
konkurencji w stosunku do praktyk 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do obrotu produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym. 
Przepisów art. 3 i 4 nie stosuje się do 
instrumentów finansowych, które nie są 
produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że REMIT powinno mieć zastosowanie jako „lex specialis” do całego 
hurtowego rynku energii i w ten sposób obejmować całościowo sprzedaż hurtową produktów 
energetycznych. To spowoduje nadanie pewności prawa i poprawi jasność dla uczestników 
rynku. REMIT powinno brać pod uwagę specyfikę hurtowych rynków energii, co umożliwi 
przyspieszenie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja, krajowe organy regulacyjne oraz 
właściwe organy finansowe współpracują 
ze sobą w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
egzekwowania właściwych przepisów,
w przypadku gdy działania dotyczą 

Agencja, krajowe organy regulacyjne, 
krajowe organy ds. konkurencji,
w stosownych przypadkach, oraz właściwe 
organy finansowe współpracują ze sobą
w celu zapewnienia stosowania 
skoordynowanego podejścia do 
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jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, do których stosuje się 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE
a także jednego lub większej liczby 
produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, do 
których stosuje się przepisy art. 3 i 4.

egzekwowania właściwych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że REMIT powinno mieć zastosowanie jako „lex specialis” do całego 
hurtowego rynku energii i w ten sposób obejmować całościowo sprzedaż hurtową produktów 
energetycznych. To spowoduje nadanie pewności prawa i poprawi jasność dla uczestników 
rynku. REMIT powinno brać pod uwagę specyfikę hurtowych rynków energii, co umożliwi 
przyspieszenie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wykonywania przez Agencję 
zadań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia akty Agencji, w tym 
żądania i zalecenia o których mowa w art. 
11 ust. 4, są przyjmowane przez dyrektora. 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 713/2009, dyrektor uwzględnia 
wskazówki rady organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektorowi ACER trzeba zapewnić niezależność i autonomię, aby zagwarantować, że ACER 
jako silny organ nadzoru ma możliwość działania w interesie europejskim. Ważne jest jednak, 
aby dyrektor ACER wykonywał powierzone mu zadania w ścisłej współpracy z radą organów 
regulacyjnych, korzystając z jej rad. Stanowi to odzwierciedlenie przepisów i nastawienia 
rozporządzenia ACER, które nadaje organom regulacyjnym rolę doradczą w stosunku do 
zadań przyjętych przez ACER.



PE460.835v01-00 16/47 PR\860344PL.doc

PL

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytułem przykładu, manipulację na rynku 
stanowi postępowanie osoby lub osób 
działających we współpracy w celu 
zapewnienia sobie dominującej pozycji 
handlowej w odniesieniu do podaży lub 
popytu na produkt energetyczny 
sprzedawany w obrocie hurtowym, w tym 
poprzez ograniczenie mocy wytwórczych 
energii elektrycznej lub dostępności gazu 
lub dostępności zdolności przesyłowej, 
bądź też poprzez dobrowolne i znaczące 
zmniejszanie, bez uzasadnienia 
gospodarczego lub handlowego, własnych 
zdolności, w wyniku czego dochodzi do 
wyznaczenia, bezpośredniego lub 
pośredniego, cen zakupu lub sprzedaży 
lub stworzenia innych niesprawiedliwych 
warunków handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe dla stosowania rozporządzenia przez organy regulacyjne jest podanie 
przykładowych zastosowań definicji manipulacji na rynku. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia 
spowodują, że zakres REMIT będzie jaśniejszy zarówno dla organów regulacyjnych, jak i dla 
uczestników rynku. W art. 2 ust. 2 lit. a) potrzebny jest co najmniej jeden dodatkowy przykład, 
aby uwzględnić również przykłady zachowań manipulacyjnych, takich jak przymusowa 
wyprzedaż aktywów na rynkach międzynarodowych, między innymi przez zatrzymanie. 
Przykład opiera się na podanym w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku przykładzie 
manipulacji na rynku (dyrektywa 2003/6/WE), po dostosowaniu do produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym, zamiast instrumentów finansowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „produkty energetyczne sprzedawane 4. „produkty energetyczne sprzedawane



PR\860344PL.doc 17/47 PE460.835v01-00

PL

w obrocie hurtowym” oznaczają 
następujące kontrakty i instrumenty 
pochodne bez względu na miejsce i sposób 
prowadzonego nimi obrotu:

w obrocie hurtowym” oznaczają 
następujące kontrakty i instrumenty 
pochodne bez względu na miejsce
i segment rynku, a także sposób 
prowadzonego nimi obrotu:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia pewności prawa i jasności należy dodać, że rozporządzenie obejmuje 
wszystkie segmenty rynku. Wyjaśnia to również, że rynek bilansujący objęty jest definicją 
produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) umowy kupna lub sprzedaży 
uprawnień do emisji; 

Or. en

Uzasadnienie

Rynek CO2 jest ściśle powiązany z rynkiem energii elektrycznej i gazu, ponieważ łączy je kilka 
fundamentalnych cech (np. popyt na energię elektryczną, ceny węgla i gazu), co prowadzi do 
współzależności CO2 i cen hurtowych energii. Znaczna część uczestników rynku emisji CO2
uczestniczy również w rynku hurtowym energii elektrycznej oraz rynku gazu, w szczególności 
emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej. W rezultacie sektorowy system 
regulacyjny hurtowego rynku energii powinien obejmować kontrakty w ramach unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit pierwszy – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) instrumenty pochodne dotyczące 
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uprawnień do emisji;

Or. en

Uzasadnienie

Rynek CO2 jest ściśle powiązany z rynkiem energii elektrycznej i gazu, ponieważ łączy je kilka 
fundamentalnych cech (np. popyt na energię elektryczną, ceny węgla i gazu), co prowadzi do 
współzależności CO2 i cen hurtowych energii. Znaczna część uczestników rynku emisji CO2
uczestniczy również w rynku hurtowym energii elektrycznej oraz rynku gazu, w szczególności 
emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej. W rezultacie sektorowy system 
regulacyjny hurtowego rynku energii powinien obejmować kontrakty w ramach unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produktów energetycznych sprzedawanych
w obrocie hurtowym nie stanowią 
kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej na potrzeby odbiorców 
końcowych.

Produktów energetycznych sprzedawanych
w obrocie hurtowym nie stanowią 
kontrakty na dostawę gazu ziemnego lub 
energii elektrycznej na potrzeby odbiorców 
końcowych, które nie stanowią ani 
transakcji zamkniętych w systemach 
obrotu, ani standardowych produktów 
kontraktowych objętych dopuszczeniem do 
obrotu w systemie obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ konsumenci końcowi w tym sektorze mogą również uczestniczyć w hurtowych 
rynkach energii, mogą zgromadzić siłę rynkową, z którą łączy się ryzyko nadużyć na rynku 
przez dużych konsumentów przemysłowych.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak do celów niniejszego 
rozporządzenia kontrakty dotyczące 
przesyłu gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej do konsumentów końcowych
o zdolności przesyłowej powyżej pewnej 
liczby megawatów traktowane są jako 
produkty energetyczne sprzedawane
w obrocie hurtowym. Komisja przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 15 na 
warunkach określonych w art. 16 i 17, 
które określają liczbę megawatów (zasada 
de minimis).

Or. en

Uzasadnienie

Działalność licznych niewielkich przedsiębiorstw handlowych nie powoduje skutków 
transgranicznych. Aby nie nakładać na te podmioty niepotrzebnego obciążenia w postaci 
obowiązku sprawozdawczości, należy wprowadzić dolny próg, poniżej którego produkty 
energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym są wyłączone z obowiązku 
sprawozdawczości.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „uprawnienie do emisji” oznacza 
uprawnienie zdefiniowane w art. 3 lit. a) 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE1; 
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
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Or. en

Uzasadnienie

Termin „uprawnienia do emisji” został zdefiniowany przez odniesienie do definicji uprawnień 
wyrażonej w dyrektywie 2003/87/WE.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. „produkt pochodny” oznacza produkt,
w tym produkty pośrednie, z którymi 
powszechnie powiązana jest cena energii 
elektrycznej lub gazu, szczególnie ropy 
naftowej i produktów ropopochodnych, 
lub jest produktem ubocznym 
wytwarzania energii elektrycznej, w tym 
uprawnienie do emisji lub wszelkie inne 
jednostki o uznanej zgodności z dyrektywą 
2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. „uczestnik rynku” oznacza każdą 
osobę zaangażowaną w hurtowy obrót 
produktami energetycznymi,
w szczególności dostawców, 
przedsiębiorstwa handlowe i wytwórców;

Or. en
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Uzasadnienie

Termin „uczestnik rynku” pojawia się w kilku przepisach, np. w art. 7 w odniesieniu do osób 
zobowiązanych do zgłaszania transakcji i zleceń na mocy niniejszego rozporządzenia. Jednak 
termin „uczestnik rynku” nie został zdefiniowany. Ze względu na pewność i przejrzystość 
prawa należy zdefiniować termin „uczestnik rynku”.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c. „system obrotu” oznacza 
zorganizowany system obrotu produktami 
energetycznymi sprzedawanymi w obrocie 
hurtowym, które stanowią instrumenty 
finansowe, w szczególności rynki 
regulowane i wielostronne platformy 
obrotu (MTF) zdefiniowane w dyrektywie 
2004/39/WE oraz rynki transakcji 
natychmiastowych, w tym centra handlu 
gazem, fizycznego obrotu hurtowego 
produktami energetycznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „rynki regulowane” należy zastąpić terminem „system obrotu”. Termin „rynki 
regulowane” oznaczałby zorganizowane rynki i wielostronne platformy obrotu zdefiniowane
w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). W ramach przeglądu 
MiFID wprowadzić można dodatkową kategorię w formie zorganizowanej platformy obrotu. 
Jednak na hurtowych rynkach energii kluczowe znaczenie mają również rynki fizycznych 
transakcji natychmiastowych oraz systemy obrotu, gdzie odbywa się taki obrót. Aby wyjaśnić, 
że zakres obejmuje zarówno systemy obrotu finansowego, jak i rynki transakcji 
natychmiastowych, termin „rynki regulowane” należy zastąpić terminem „systemy obrotu”, 
który powinien zostać zdefiniowany w art. 2.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do transakcji przeprowadzanych w ramach 
wykonania zobowiązania, które stało się 
wymagalne, dotyczącego nabycia lub 
zbycia produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym,
w przypadku gdy zobowiązanie to wynika
z umowy zawartej zanim dana osoba 
weszła w posiadanie informacji 
wewnętrznych.

5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do transakcji przeprowadzanych w ramach 
wykonania zobowiązania, które stało się 
wymagalne, dotyczącego nabycia lub 
zbycia produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym,
w przypadku gdy zobowiązanie to wynika
z umowy zawartej zanim dana osoba 
weszła w posiadanie informacji 
wewnętrznych lub do transakcji zawartych
w celu pokrycia pozycji fizycznych ściśle 
ograniczonych do strat spowodowanych 
nieplanowanymi przestojami, zanim 
informacja zostanie przekazana rynkowi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić zabezpieczenie; jednak w przypadku nieplanowanych przestojów 
powinna istnieć możliwość niezwłocznego nadrobienia zaległości w wytwarzaniu, aby 
zapobiec niepożądanym nagłym skokom cen, a nawet przerwom w dostawie energii. Aby 
skorzystać z takiej sytuacji, wyłączenie to powinno ściśle ograniczać się do strat 
spowodowanych nieplanowanym przestojem. Jednak termin „znaczna strata” można uściślić
w następujący sposób: „znaczna strata dla technicznej lub gospodarczej stabilności 
systemu”.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ust. 1 lit. a) i c) nie ma zastosowania do 
uczestników rynku, którzy posiadają 
informacje wewnętrzne i mogą na własną 
odpowiedzialność zaangażować się
w obrót w celu zamknięcia posiadanych 
otwartych pozycji dotyczących produktów 
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energetycznych w obrocie hurtowym, 
szczególnie jeśli zaniechanie takiego 
działania spowoduje znaczne straty dla 
technicznej lub gospodarczej stabilności 
systemu i dla działania rynku. W takim 
przypadku uczestnik rynku musi 
opublikować takie informacje 
bezzwłocznie po zamknięciu posiadanych 
pozycji i dostarczyć Agencji
i międzynarodowemu organowi 
regulacyjnemu sprawozdanie na ten 
temat.

Or. en

Uzasadnienie
Należy również uwzględnić zabezpieczenie; jednak w przypadku nieplanowanych przestojów 
powinna istnieć możliwość niezwłocznego nadrobienia zaległości w wytwarzaniu, aby 
zapobiec niepożądanym nagłym skokom cen, a nawet przerwom w dostawie energii. Aby 
skorzystać z takiej sytuacji, wyłączenie to powinno ściśle ograniczać się do strat 
spowodowanych nieplanowanym przestojem. Jednak termin „znaczna strata” można uściślić
w następujący sposób: „znaczna strata dla technicznej lub gospodarczej stabilności 
systemu”.

Poprawka 25

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, 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. Komisja może 
przyjmować akty delegowane sporządzane
w ścisłej współpracy z Agencją. 
Szczególne znaczenie ma, aby podczas 
prac przygotowawczych Agencja lub 
Komisja przeprowadziły odpowiednie 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
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zgodnie z przepisami art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, a także
z ESMA, krajowymi organami 
regulacyjnymi, krajowymi organami ds. 
konkurencji oraz właściwymi organami 
finansowymi w państwach członkowskich.

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 w sprawie utworzenia ACER (nr 713/2009) trzeba 
zapewnić uwzględnienie w procesie opracowywania wiedzy specjalistycznej wszystkich 
zainteresowanych stron.

Poprawka 26

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.
2. Państwa członkowskie utworzą rejestr 
wszystkich uczestników rynku, którzy 
uzyskali zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Rejestr ten jest ogólnie 
dostępny. 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 
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Unii, za pośrednictwem utworzonego 
oddziału lub korzystając 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. 10 niniejszego artykułu i tak długo 
jak spełnia te warunki. Państwa 
członkowskie upewniają się: 
a) o istnieniu danej osoby prawnej;
b) o niekaralności członków zarządu;
c) że wnioskodawca posiada zdolności 
techniczne, finansowe i organizacyjne 
niezbędne do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z przepisów.
Państwa członkowskie zapewniają, że 
właściwe władze monitorują 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) w poważny i regularny sposób naruszył 
warunki działania uczestników rynku 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu.
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 
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rozporządzeniem, mógł prowadzić 
swobodny obrót energią na rynku 
hurtowym na swoim 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 od przedsiębiorstw 
uczestników rynku hurtowego obrotu 
energii krajowych opłat ustawowych 
(jednorazowych lub powtarzalnych);
c) nakładać krajowych obowiązków 
sprawozdawczych w formie sprawozdań 
dotyczących transakcji /bilansu lub 
utrzymywanie zapisów jest dopuszczalne,
z zastrzeżeniem postanowień art. 17;

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. wymóg tworzenia 
telefonicznych centrów obsługi klienta lub 
stacji pomiarowych, instytucja usług 
mediacji dla klientów końcowych, 
publikowanie 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 
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nie przekracza określonej liczby 
megawatów.
9. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 15 na warunkach 
określonych w art. 16 i 17, 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. 9 (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 przez REMIT
i które nie wchodzą w zakres prawodawstwa MiFID nie zostaną objęte unijnym wymogiem 
rejestracji. 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 obciążających wymogów przedsiębiorstwom 
objętym prawodawstwem finansowym.

Poprawka 27

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 
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wymogów prawa krajowego poprzez 
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

Uzasadnienie

Właściwy nadzór rynkowy może wymagać dodatkowej elastyczności na szczeblu krajowym, 
aby umożliwić lepszy i ściślejszy nadzór nad obrotem produktami energetycznymi 
sprzedawanymi w obrocie hurtowym.

Poprawka 28

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

Agencja powinna być rozliczana z odpowiedzialności przez Komisję i Parlament, który jest 
również reprezentowany w zarządzie administracyjnym ACER; należy się również upewnić, że 
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sprawozdanie jest dostępne publicznie.

Poprawka 29

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 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

Uzasadnienie

Systemy obrotu będą istotnym źródłem informacji wykorzystywanych przy monitorowaniu 
hurtowych rynków energii. Produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym
w zorganizowanych systemach obrotu charakteryzuje ogólnie najwyższy stopień płynności, 
największy udział użytkowników i inwestorów i mogą one służyć jako punkt odniesienia przy 
wyznaczaniu cen oraz pełnić funkcję poznawczą pozwalającą unijnym użytkownikom
i konsumentom uzyskać informacje dotyczące cen energii. Do celów monitorowania 
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym Agencja powinna mieć pełen 
dostęp do takich danych. Ponieważ systemy obrotu posiadają dane o zasadniczym znaczeniu, 
powinny mieć obowiązek udostępniania ACER posiadanych danych o zasadniczym znaczeniu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty delegowane przewidują możliwość 
sprawozdawczości dla transakcji 
obejmujących produkty pochodne.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany przewiduje wnoszenie 
opłat przez uczestników rynku, którzy 
prowadzą sprawozdawczość zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem. Opłaty te 
odzwierciedlają koszty poniesione przez 
Agencję w ramach gromadzenia
i prowadzenia niezbędnych wykazów 
danych i systemów zarządzania, aby 
umożliwić Agencji wykonywanie zadań na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wyznaczony organ, który otrzymał 
niezbędne informacje zgodnie
z krajowymi przepisami, aby zgromadzić 
szczegółowe dane na temat rynków 
wytwarzania energii.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli organy krajowe dysponują już informacjami na temat krajowego rynku energii, nie 
należy tworzyć dodatkowych obciążeń administracyjnych w postaci obowiązku 
powiadamiania.
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Poprawka 33

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 krajowemu 
organowi regulacyjnemu informacje takie 
jak informacje na temat zdolności 
produkcyjnej instalacji, w tym kosztów 
krańcowych, ich pojemności 
magazynowej, wielkości zużycia energii 
lub zdolności przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego. Sprawozdawczość 
ogranicza się do danych i informacji, 
które jeszcze nie zostały przekazane do 
publikacji systemom obrotu, operatorom 
systemów przesyłowych lub 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. 
Dane już przekazane są udostępniane 
Agencji przez operatorów systemów 
przesyłowych lub inne właściwe podmioty 
zbierające dane, które są odpowiedzialne 
za gromadzenie danych.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie danych o zasadniczym znaczeniu powinno przebiegać w sposób jak 
najbardziej standardowy, aby ograniczyć obciążenie spoczywające na uczestnikach rynku,
i być zharmonizowane ze strukturą sprawozdawczości wobec danych o zasadniczym 
znaczeniu operatorów systemów przesyłowych i innych platform.
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Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby uniknąć podwójnej 
sprawozdawczości i niepotrzebnego 
obciążenia administracyjnego, w aktach 
delegowanych przyjmowanych przez 
Komisję w związku z niniejszym artykułem 
unika się nakładania się na siebie oraz 
zapewnia się zgodność z wymogami 
dotyczącymi sprawozdawczości 
wynikającymi z innego właściwego 
prawodawstwa, takiego jak 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 
617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zgłaszania Komisji projektów 
inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej w Unii 
Europejskiej. Zawierać będą one 
wyjaśnienie, w jaki sposób ma być 
stosowane wyłączenie przewidziane w ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym nie powinny dwukrotnie przekazywać tej 
samej informacji dwóm różnym organom europejskim, potencjalnie nawet w różnej formie, 
formacie i terminie. Komisja Europejska powinna zwrócić uwagę na te aspekty w aktach 
delegowanych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Zgodnie z art. 51 [EMIR 2010/0250 
(COD)] Agencja może zarejestrować 
repozytorium transakcji.
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Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja może utworzyć biura 
łącznikowe w pobliżu systemów obrotu, 
jeżeli uzna to za stosowne, aby ułatwić 
wykonywanie swoich zadań zgodnie z art. 
7 i 11.

Or. en

Uzasadnienie

Pomocne dla Agencji zlokalizowanej w Lublanie mogłoby być utworzenie biur łącznikowych
w pobliżu istotnych rynków i systemów obrotu, aby rozwijać regularne kontakty
z uczestnikami rynku oraz dysponować pełnymi informacjami.

Poprawka 37

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, repozytoria 
transakcji 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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Uzasadnienie

Należy zagwarantować maksymalny stopień poufności, dlatego niezbędne jest, aby takie 
rygorystyczne przepisy miały zastosowanie do wszystkich organów publicznych 
zaangażowanych we wzmocnienie przejrzystości i integralności hurtowego rynku energii.

Poprawka 38

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 muszą 
być zgodne z najwyższymi dostępnymi 
standardami bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ogromna ilość danych handlowych w wysokim stopniu wrażliwych powoduje dla Agencji 
ryzyko ataku hakerów i innych form cyberataków. Niedawne nadużycie i manipulacje
w systemie handlu uprawnieniami do emisji pokazało, jak wrażliwe są dane handlowe. 
Dlatego należy wzmocnić przepisy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego, aby zapewnić 
najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa.

Poprawka 39

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 lub wywnioskowane wrażliwe 
informacje handlowe dotyczące 
poszczególnych uczestników rynku lub 
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poszczególnych transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie wymogów poufności.

Poprawka 40

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 lub 
wyznaczone organy zapewniają stosowanie 
zakazów określonych w art. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ostateczna odpowiedzialność za nadanie uprawnień wykonawczych w zakresie stosowania 
REMIT powinna uwzględniać specyfikę krajowego systemu instytucjonalnego organów 
wykonawczych ds. konkurencji. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia 
organów krajowych odpowiedzialnych za wykonanie REMIT.

Poprawka 41

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 lub wyznaczone organy 
uprawnień dochodzeniowych niezbędnych
w celu wykonywania takiej funkcji. 
Uprawnienia te wykonuje się
w proporcjonalny sposób. Uprawnienia te 
mogą być wykonywane:
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Or. en

Uzasadnienie

Ostateczna odpowiedzialność za nadanie uprawnień wykonawczych w zakresie stosowania 
REMIT powinna uwzględniać specyfikę krajowego systemu instytucjonalnego organów 
wykonawczych ds. konkurencji. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia 
organów krajowych odpowiedzialnych za wykonanie REMIT.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – 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

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego nadzoru rynku przy monitorowaniu 
hurtowych rynków energii jest, aby Agencja współpracowała z krajowymi organami 
regulacyjnymi, właściwymi organami finansowymi i departamentami nadzoru rynku 
systemów obrotu. Dlatego należy jasno wskazać możliwość współpracy z departamentami 
nadzoru rynku systemów obrotu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

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 lub wyznaczone organy ich 
zadań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia.

Krajowe organy regulacyjne współpracują
z Agencją oraz ze sobą nawzajem w celu 

Krajowe organy regulacyjne lub 
wyznaczone organy współpracują
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wykonywania swoich obowiązków zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.

z Agencją oraz ze sobą nawzajem w celu 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie mają ponosić ostateczną odpowiedzialność za nadanie 
uprawnień wykonawczych w zakresie stosowania REMIT, wymaga to wprowadzenia zmian
w art. 11. Wszystkie właściwe organy krajowe powinny być zaangażowane w europejską 
współpracę organów regulacyjnych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

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 lub 
wyznaczone organy 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.

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 lub inny wyznaczony organ
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 działań zgodnie z ust. 3 lit. b, 
jeżeli czyny te wpływają na instrumenty 
finansowe, do których zastosowanie mają 
przepisy art. 9 dyrektywy 2003/6/WE lub 
ust. 4 niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie mają ponosić ostateczną odpowiedzialność za nadanie 
uprawnień wykonawczych w zakresie stosowania REMIT, wymaga to wprowadzenia zmian
w art. 11. Wszystkie właściwe organy krajowe powinny być zaangażowane w europejską 
współpracę organów regulacyjnych.

Poprawka 45

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.

Or. en

Uzasadnienie

ACER nie została początkowo powołana do monitorowania rynków energii w tak szerokim 
zakresie. Aby móc należycie wypełniać nadane jej funkcje, Agencja powinna uzyskać 
niezbędne dodatkowe zasoby.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowe organy regulacyjne informują 
właściwy organ finansowy w swoim
państwie członkowskim oraz Agencję,
w przypadku gdy mają uzasadnione 
podstawy, aby podejrzewać, że na 
hurtowych rynkach energii dochodzi lub 
doszło do popełnienia czynów, które 
stanowią przypadki nadużycia na rynku
w rozumieniu dyrektywy 2003/6/WE
i które mają wpływ na instrumenty 
finansowe, do których stosuje się przepisy 

a) krajowe organy regulacyjne lub 
wyznaczony organ informują właściwy 
organ finansowy w swoim państwie 
członkowskim oraz Agencję, w przypadku 
gdy mają uzasadnione podstawy, aby 
podejrzewać, że na hurtowych rynkach 
energii dochodzi lub doszło do popełnienia 
czynów, które stanowią przypadki 
nadużycia na rynku w rozumieniu 
dyrektywy 2003/6/WE i które mają wpływ 
na instrumenty finansowe, do których 
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art. 9 wspomnianej dyrektywy; stosuje się przepisy art. 9 wspomnianej 
dyrektywy. W tym celu krajowe organy 
regulacyjne lub wyznaczone organy mogą 
podjąć odpowiednie formy współpracy
z właściwymi organami finansowymi
w swoim państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie mają ponosić ostateczną odpowiedzialność za nadanie 
uprawnień wykonawczych w zakresie stosowania REMIT, wymaga to wprowadzenia zmian
w art. 11. Wszystkie właściwe organy krajowe powinny być zaangażowane w europejską 
współpracę organów regulacyjnych.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwy organ finansowy państwa 
członkowskiego informuje ESMA
i Agencję, w przypadku gdy ma 
uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, 
że na hurtowych rynkach energii w innym 
państwie członkowskim dochodzi lub 
doszło do popełnienia czynów 
naruszających przepisy art. 3 i 4

c) właściwy organ finansowy państwa 
członkowskiego informuje krajowy organ 
regulacyjny, ESMA i Agencję,
w przypadku gdy ma uzasadnione 
podstawy, aby podejrzewać, że na 
hurtowych rynkach energii w innym 
państwie członkowskim dochodzi lub 
doszło do popełnienia czynów 
naruszających przepisy art. 3 i 4

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy art. 11 przewiduje współpracę na szczeblu UE między Agencją, ESMA, 
właściwymi krajowymi organami regulacyjnymi a właściwymi krajowymi organami 
finansowymi, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. c właściwy organ finansowy informuje ESMA
i Agencję o podejrzewanych nadużyciach na rynku zgodnie z art. 3 i 4. W przypadku gdy 
właściwy organ finansowy to organ krajowy, powinien on również mieć obowiązek 
informowania właściwych krajowych organów regulacyjnych, aby ułatwić monitorowanie 
nadużyć na rynku w ramach REMIT.



PE460.835v01-00 40/47 PR\860344PL.doc

PL

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne, które 
otrzymują żądanie przekazania informacji 
zgodnie z ust. 4 lit. a) lub otrzymują 
żądanie wszczęcia dochodzenia w sprawie 
podejrzenia naruszenia przepisów zgodnie
z ust. 4 lit. b), niezwłocznie podejmują 
konieczne działania w celu zastosowania 
się do takiego żądania. Jeżeli krajowy 
organ regulacyjny nie jest w stanie 
niezwłocznie przekazać wymaganych 
informacji, powiadamia niezwłocznie 
Agencję o powodach nieprzekazania 
informacji.

Krajowe organy regulacyjne lub 
wyznaczone organy, które otrzymują 
żądanie przekazania informacji zgodnie
z ust. 4 lit. a) lub otrzymują żądanie 
wszczęcia dochodzenia w sprawie 
podejrzenia naruszenia przepisów zgodnie
z ust. 4 lit. b), niezwłocznie podejmują 
konieczne działania w celu zastosowania 
się do takiego żądania. Jeżeli krajowy 
organ regulacyjny nie jest w stanie 
niezwłocznie przekazać wymaganych 
informacji, powiadamia niezwłocznie 
Agencję o powodach nieprzekazania 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie mają ponosić ostateczną odpowiedzialność za nadanie 
uprawnień wykonawczych w zakresie stosowania REMIT, wymaga to wprowadzenia zmian
w art. 11. Wszystkie właściwe organy krajowe powinny być zaangażowane w europejską 
współpracę organów regulacyjnych.

Poprawka 49

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 

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. 
Minimalne standardy kar zostaną przyjęte 
do dnia 31 grudnia 2012 r. w dążeniu do 
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dnia … oraz niezwłocznie powiadamiają ją
o wszystkich późniejszych ich zmianach.

pełnej harmonizacji systemu kar. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do dnia … 
oraz niezwłocznie powiadamiają ją
o wszystkich późniejszych ich zmianach.

Or. en

Uzasadnienie

Manipulacja na rynku powinna być tak samo karana w całej UE, aby uniknąć przenoszenia 
się przedsiębiorstw, które naruszają przepisy REMIT, do państw członkowskich, w których 
kary są najmniej surowe. Obecnie Komisja prowadzi konsultacje dotyczące „Wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług finansowych” (COM(2010)716). Po zakończeniu tych 
konsultacji Komisja przedstawi wniosek w sprawie dalszej harmonizacji kar i przyjęcia 
minimalnych wymogów w odniesieniu do kar na szczeblu UE.

Poprawka 50

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

Uzasadnienie

Podczas negocjowania przepisów dotyczących aktu delegowanego Rada i Parlament przyjęły 
za standardowy model podejście 2+2 miesiące. Model ten należy utrzymać, gdyż umożliwia 
on szybkie wejście w życie aktu delegowanego, jeżeli akt nie wydaje się stwarzać problemów, 
ale również daje Parlamentowi Europejskiemu wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie 
sprzeciwu (procedura inicjowana głosowaniem w komisji, która następnie musi zostać 
potwierdzona na posiedzeniu plenarnym).



PE460.835v01-00 42/47 PR\860344PL.doc

PL

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagane w art. 7 gromadzenie danych 
zaczyna obowiązywać po wejściu w życie 
odpowiednich aktów delegowanych 
określonych w art. 7 ust. 1 i ust. 4. 
Agencja udziela wskazówek co do 
stosowania wymogów dotyczących 
gromadzenia danych.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi gromadzenia danych mogą zostać wykonane po przyjęciu aktów delegowanych. Po 
ustaleniu wymogów i formy przekazywania danych, organom regulacyjnym i uczestnikom 
rynku należy zagwarantować czas wystarczający na dostosowanie się do tego systemu. ACER 
powinna udzielić instrukcji co do sposobu stosowania tych przepisów.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia („REMIT” – rozporządzenie w sprawie 
integralności i przejrzystości rynku energii) wprowadza ramy prawne o zasięgu unijnym, aby 
zapobiec nadużyciom na rynku i manipulacjom w sektorze energetycznym (gaz i energia 
elektryczna).

Dlaczego potrzebne jest podejście sektorowe?

Te ramy prawne muszą uwzględniać specyfikę hurtowych rynków energii, w uzupełnieniu 
do istniejących już regulacji dotyczących rynków finansowych1. Właściwości produktów 
energetycznych, charakterystyczne dla rynku energii nadużycia (takie jak zatrzymywanie 
środków trwałych do produkcji energii), a także różne cele regulacyjne wymagają specjalnego 
podejścia sektorowego, przy utrzymaniu spójnych zasad zgodnych z regulacjami dotyczącymi 
rynku finansowego. W kontekście integracji krajowych rynków energii w ramach jednolitego 
rynku europejskiego niezbędne są regulacje unijne.

Nieuczciwe praktyki na hurtowych rynkach energii wywierają wpływ na poziom cen w taki 
sposób, że nie mogą one pełnić swojej roli, tj. sygnalizować elektrowniom, gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom, jakie jest optymalne wykorzystanie energii, przekazywać 
wskazówek dotyczących racjonalnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną i większej 
efektywności energetycznej. Takie praktyki mogą, przeciwnie, spowodować dużą zmienność 
cen, wzrost zużycia energii przez użytkowników końcowych (obywateli i przedsiębiorstwa) 
oraz podważyć zaufanie potencjalnych inwestorów do przedsięwzięć w dziedzinie 
infrastruktury energetycznej. Przejrzystość rynków energii stanowi warunek wstępny dalszej 
integracji rynku energetycznego UE, co do której spodziewane są znaczne korzyści dla 
konsumentów. Dlatego REMIT pełni funkcję instrumentu kluczowego dla osiągnięcia celu 
wyznaczonego przez Radę Europejską – zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego do 
2014 r.2.

Rozporządzenie zakazuje nadużyć na rynku z wykorzystaniem informacji wewnętrznych (art. 
1 ust. 1 i art. 3) i manipulacji na rynku (art. 2 ust. 2 i art. 4) w obrocie hurtowym produktami 
energetycznymi (energia elektryczna i gaz). Wymaga to od uczestników rynku ujawnienia 
informacji poufnych (art. 4 ust. 4).

Kluczowym aktorem w monitorowaniu transakcji jest powołana w ostatnim czasie Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Art. 7 rozporządzenia nakłada na 
uczestników rynku obowiązek przekazywania Agencji danych na temat zawieranych 
transakcji, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym. 
Agencja monitoruje te dane i przedstawia Komisji Europejskiej roczne sprawozdania na ten 
temat (art. 6). Agencja dzieli się zgromadzonymi informacjami z innymi organami,
w szczególności z krajowymi organami regulacyjnymi, organami finansowymi i organami ds. 
                                               
1W szczególności dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku (MAD - 2003/6/WE) oraz dyrektywa w sprawie 
rynków instrumentów finansowych (MiFID - 2004/39/WE). 
2Konkluzje Rady Europejskiej na temat energii z dnia 4 lutego 2011 r., § 4.
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konkurencji w państwach członkowskich (art. 8).

Egzekwowanie zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku 
leży w gestii właściwych organów krajowych, którym państwa członkowskie muszą udzielić 
odpowiednich uprawnień (art. 10). Państwa członkowskie wyznaczają również kary za 
naruszenie postanowień rozporządzenia (art. 13).

Rozporządzenie wprowadza system współpracy i koordynacji między Agencją a krajowymi 
organami regulacyjnymi (art. 11). Krajowe organy regulacyjne informują się nawzajem oraz 
ACER, jeżeli wystąpią podstawy pozwalające podejrzewać naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia. ACER jest uprawniony do domagania się informacji od organów krajowych, 
nakładania na nie obowiązku przeprowadzania dochodzeń, a dla przypadków 
transgranicznych – powoływania grup dochodzeniowych złożonych z kilku organów. Organy 
ds. energii powinny również informować organy finansowe w razie wystąpienia podejrzeń
o naruszenie przepisów dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku i vice versa w przypadku 
podejrzeń o naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia (art. 11 ust. 3).

Wniosek dotyczący rozporządzenia obejmuje przepisy, których celem jest zapewnienie 
poufności i bezpieczeństwa danych zebranych i opublikowanych przez Agencję, a także 
tajemnicy służbowej dla informacji poufnych. 

Komisja proponuje aktualizację lub uszczegółowienie wymogów zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu w drodze aktów delegowanych, w szczególności jeżeli chodzi o definicje, 
formę i treść gromadzonych danych. Procedurę, którą stosuje się do aktów delegowanych, 
określono w art. 15, 16 i 17.

Przepisy rozporządzenia są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich, bez potrzeby przyjmowania środków wykonawczych.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i przyjęte przez nią podejście 
sektorowe skoncentrowane na sektorze energii, aby zapobiec nadużyciom na rynku. Struktura 
wniosku i mechanizmy, których zastosowanie zaproponowano w rozporządzeniu, są bardzo 
dobre, jednak możliwe jest wprowadzenie pewnych ulepszeń, które znalazły odzwierciedlenie
w projekcie sprawozdania.

Zakres stosowania

Zakres rozporządzenia powinien również objąć rynki CO2 w ramach unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji. Rynek CO2 jest ściśle powiązany z rynkiem energii 
elektrycznej i gazu. Łączy je kilka cech podstawowych, takich jak popyt na energię 
elektryczną, ceny węgla i gazu, działalność gospodarcza. W związku z tym CO2 i hurtowe 
ceny energii są wzajemnie powiązane. Znaczna część uczestników rynku emisji CO2 jest 
również uczestnikami rynku hurtowego energii elektrycznej oraz rynku gazu, w szczególności 
emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej. W rezultacie sektorowy system 
regulacyjny hurtowego rynku energii powinien obejmować kontrakty w ramach unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji.
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Rynek ropy naftowej i węgla są również wzajemnie powiązane z rynkami gazu i energii 
elektrycznej. Wydarzenia na rynku ropy naftowej i węgla także wywierają wpływ na rynki 
energii elektrycznej i gazu. Niemniej jednak rynki te mają wymiar globalny i nie można ich 
odpowiednio kształtować na szczeblu UE. Uczestników rynku w tych sektorach należy 
wezwać do dostarczenia informacji, które wzmocniłyby przejrzystość i integralność 
regulowanych rynków energii elektrycznej i gazu w UE, bez poddawania ich kontroli
i mechanizmom wykonawczym.

Zasada de minimis

Aby nie utrudniać dalszej liberalizacji rynków energii, rozporządzenie nie powinno mieć 
zastosowania do bardzo małych uczestników rynku, a zatem do transakcji poniżej pewnej 
wartości. Pozwoli to uniknąć nakładania nadmiernego obciążenia na nowe podmioty, które 
uniemożliwiłoby im wejście na rynek. Uczestnicy rynku prowadzący obrót poniżej pewnej 
wartości nie powinni być objęci obowiązkiem sprawozdawczości wobec zawieranych 
transakcji ani podlegać wymogom licencyjnym (zasada de minimis).

Definicje

Kilka definicji można ulepszyć, ponieważ większość zastosowanych definicji pochodzi
z dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku, która w międzyczasie się zdezaktualizowała.
W szczególności można dodać przykład wyjaśniający, co stanowi formę manipulacji na 
rynku. Dodatkowe definicje spowodują, że ten tekst prawny stanie się bardziej jasny: 
wskazane wydaje się dodanie definicji „uczestników rynku” oraz „systemów obrotu”.

Rola Agencji

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki odgrywa rolę kluczową dla 
stosowania niniejszego rozporządzenia. W związku z tym należy jej zapewnić odpowiednie 
zasoby finansowe i ludzkie, a także umożliwić tworzenie biur łącznikowych zlokalizowanych
w pobliżu istotnych systemów obrotu. W oparciu o doświadczenia, które Agencja zdobędzie
w dziedzinie monitorowania rynku, powinna ona mieć możliwość sporządzania projektów 
aktów delegowanych przyjmowanych przez Komisję. Sprawozdanie roczne Agencji 
dotyczące monitorowania rynku hurtowego na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być 
przedkładane Parlamentowi i podawane do wiadomości publicznej w celu wzmocnienia 
rozliczalności.

Można ponadto przewidzieć, aby w przyszłości Agencja pełniła funkcję repozytorium 
transakcji dla transakcji finansowych w sektorze energii. To ułatwiłoby działanie 
przedsiębiorstw handlowych w branży energetycznej, gdyż pozwoliłoby uniknąć składania 
sprawozdań do repozytorium transakcji na mocy EMIR („rozporządzenie w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego”) i stanowiłoby dla Agencji instrument zapewniający 
dostateczne finansowanie nowej działalności na mocy REMIT.

System licencjonowania

Aby wzmocnić narzędzia wykonawcze niniejszego rozporządzenia, sprawozdawca 
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zaproponował wprowadzenie systemu licencjonowania przedsiębiorstw handlowych w branży 
energetycznej, w którym licencje można cofnąć w przypadku naruszenia niniejszego 
rozporządzenia. Licencja zatwierdzona w jednym państwie członkowskim byłaby ważna
w całej Unii. System licencjonowania nie powinien powodować większej biurokracji
i powinien obowiązywać jedynie przedsiębiorstwa zawierające transakcje przekraczające 
pewien poziom.

Sprawozdawczość

Komisja (i Agencja) powinny zminimalizować obciążenie sprawozdawcze przez 
wykorzystanie dostępnych danych, gdzie tylko jest to możliwe, i wyjaśnienie, w jaki sposób 
przedsiębiorstwa powinny dostarczać informacje wymagane na mocy różnych rozporządzeń
i dyrektyw, które mają zastosowanie. Jednocześnie na mocy prawa krajowego krajowe organy 
regulacyjne lub inne właściwe organy krajowe mogą zostać uprawnione do gromadzenia 
dodatkowych danych na temat rynków obrotu hurtowego energii innych niż dane 
przekazywane Agencji.

Sankcje zharmonizowane w UE

Manipulacja na rynku powinna być tak samo karana w całej UE, aby uniknąć przenoszenia się 
przedsiębiorstw, które naruszają przepisy REMIT, do państw członkowskich, w których kary 
są najmniej surowe. Komisja w związku z tym przedstawi do końca 20112 r. propozycje 
dalszej harmonizacji kar i przyjęcia minimalnych wymogów w odniesieniu do kar na szczeblu 
UE.

Poufność i systemy informatyczne

Sprawozdawca przedstawia kilka sugestii zmierzających do wzmocnienia ochrony 
wrażliwych danych handlowych, które są przekazywane właściwym organom. Ponadto 
Agencja powinna korzystać z najlepszych dostępnych standardów bezpieczeństwa swoich 
systemów informatycznych, za pomocą których dane te są przetwarzane, najlepiej w ścisłej 
współpracy z ENISA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji).

Akty delegowane

Odpowiednie ramy należy nadać wykorzystywaniu aktów delegowanych, a to co możliwe
i wykonalne należy zawrzeć w tekście niniejszego rozporządzenia. Ponadto przed przyjęciem 
aktu delegowanego należy przeprowadzić odpowiednie konsultacje. Każdy 
współustawodawca powinien mieć możliwość przedłużenia maksymalnie o dwa miesiące 
zwykłego terminu wnoszenia sprzeciwu wobec aktu delegowanego. Należy również zapewnić 
niezbędną jasność prawną wobec stosowania rozporządzenia poprzez przepis, zgodnie
z którym pełne stosowanie REMIT jest możliwe jedynie po wejściu w życie aktów 
delegowanych.

Po wprowadzeniu powyższych modyfikacji, jak również zmian zaproponowanych podczas 
procesu legislacyjnego, niniejsze rozporządzenie powinno spełniać swoją rolę i poprawić 
przejrzystość, integralność i stabilność hurtowych rynków energii. Ze względu na duże 
znaczenie i pilny charakter tego instrumentu dla funkcjonowania wewnętrznego rynku energii 
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UE, sprawozdawca podejmie działania na rzecz szybkiego przyjęcia wniosku.


