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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję wniosek 
dotyczący dyrektywy.

We wniosku ustawodawczym słusznie:

1. potraktowano odbiorców jako centralny element transformacji energetyki;

2. dąży się do stworzenia równych warunków działania umożliwiających udział energii 
ze źródeł odnawialnych w rynku oraz

3. zacieśnia się współpracę regionalną.

Jednak w celu zapewnienia pełnej realizacji celów europejskiej polityki energetycznej i unii 
energetycznej wniosek wymaga wprowadzenia zmian w niektórych obszarach.

· Przechodzenie w kierunku gospodarki ekologicznej musi odbywać się w taki sposób, 
by powstałe obciążenia były możliwe do udźwignięcia dla odbiorców energii.

· Należy zwiększyć wpływ integracji rynku i związanego z tym funkcjonowania rynku, 
w związku z czym warunkiem sine qua non są równe warunki działania dla wszystkich 
uczestników.

· Nowe ramy prawne na szczeblu europejskim i krajowym powinny zapewniać 
sprawiedliwe warunki udziału w rynku takich nowych podmiotów jak koncentratorzy lub 
lokalne społeczności energetyczne, a jednocześnie nie powinny być dyskryminujące dla 
innych uczestników rynku.

Kluczowe znaczenie ma ściślejsza integracja rynku bilansującego w celu umożliwienia 
efektywniejszego transgranicznego udziału energii ze źródeł odnawialnych i strony popytu. 
Zachodzi też jednak potrzeba zapewnienia stałego bezpieczeństwa dostaw. W tym celu prawa 
w tym obszarze muszą ściśle odpowiadać obowiązkom, aby uniknąć możliwych skutków dla 
odbiorców. Państwa członkowskie i w większości przypadków ich krajowi OSP odpowiadają 
za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Potrzebne są jasne zasady dla takich nowych podmiotów na rynku jak koncentratorzy lub 
lokalne społeczności energetyczne. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja zajęła się tą kwestią we wniosku, ale uważa, że przepisów dotyczących 
koncentratorów nie określono prawidłowo. W załączonej do wniosku ocenie skutków 
stwierdza się, że w przypadku braku mechanizmów rekompensat między koncentratorami a 
stronami odpowiedzialnymi za bilansowanie istnieje ryzyko, iż koncentratorzy staną się 
„gapowiczami”, którzy nie będą uczestniczyć w kosztach systemu i będą aktywować 
odpowiedź odbioru w nieefektywny sposób.

Sprawozdawca pragnie podkreślić potrzebę należytego zapewnienia ochrony odbiorców 
słabych ekonomicznie i dotkniętych ubóstwem energetycznym. Komisja słusznie kładzie 
nacisk na politykę społeczną i stopniowe zniesienie regulacji cen, która ostatecznie okazała 
się dyskryminująca również wobec odbiorców słabych ekonomicznie i dotkniętych ubóstwem 
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energetycznym. Niektóre szczegóły, takie jak jasna definicja sytuacji wyjątkowo pilnych, w 
których można w drodze wyjątku stosować regulację cen, wymagają doprecyzowania, aby 
wykluczyć wszelkie wątpliwości co do wykonania tych przepisów.

Przepisy dotyczące lokalnych społeczności energetycznych też powinny zostać określone w 
sposób gwarantujący, że odbiorcy, którzy postanowią nie uczestniczyć w takiej społeczności, 
nie będą pokrzywdzeni oraz że lokalne społeczności energetyczne nie zwiększą kosztów 
systemu energii elektrycznej, co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na odbiorców dotkniętych 
ubóstwem energetycznym i słabych ekonomicznie.

Lepsze łączenie rynków hurtowych i detalicznych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
elastyczności systemu oraz integracji energii ze źródeł odnawialnych. Z zadowoleniem należy 
przyjąć przepisy umożliwiające każdemu odbiorcy zwracanie się do dostawcy energii 
elektrycznej o umowę opartą na dynamicznym ustalaniu cen.

W celu ułatwienia odpowiedzi odbioru istotne jest zapewnienie odbiorcom wszystkich 
informacji niezbędnych do ich udziału w rynku oraz dokonania rozsądnego i świadomego 
wyboru dostawcy energii elektrycznej. Potrzebne są jasne i proste rachunki za energię 
elektryczną. Ponadto należy szukać innych nowatorskich sposobów zapewniania 
dodatkowych informacji o rozliczeniach.

Racjonalne pod względem kosztów wprowadzenie inteligentnych elementów może uprościć 
integrację energii ze źródeł odnawialnych i udział odbiorców w rynku energii. W związku z 
tym należy podkreślić, że najbardziej racjonalny pod względem kosztów sposób 
wprowadzenia inteligentnych liczników powinien zbiegać się z wymianą istniejących 
liczników pod koniec ich cyklu życia. Sprawozdawca podkreśla zatem, że należy wyjaśnić 
traktowanie i zgodność inteligentnych liczników zainstalowanych przed wejściem w życie 
przedmiotowej dyrektywy w taki sposób, by nie miało to negatywnego wpływu na ceny 
detaliczne.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje nacisk położony przez Komisję na operatorów 
systemów dystrybucyjnych (OSD), którzy mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
elastyczności systemu i gotowości do wprowadzania odnawialnych źródeł energii na szczeblu 
lokalnym.

Wszelkie wykorzystanie elastyczności w sieci dystrybucyjnej, łącznie z magazynowaniem 
energii, musi się odbywać w sposób jak najbardziej racjonalny pod względem kosztów, aby 
zapewnić jak największe korzyści dla odbiorców końcowych. W związku z tym 
sprawozdawca proponuje rozważenie poprawek do zasad dotyczących posiadania instalacji 
magazynowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Integracja elektromobilności z siecią elektroenergetyczną umożliwi aktywny udział 
odbiorców końcowych i tym samym zwiększy ogólną elastyczność systemu energii 
elektrycznej. Jednak przy analizowaniu kwestii własności infrastruktury elektromobilnej 
przez OSD należy wprowadzić rozróżnienie między użytkiem publicznym a prywatnym.

Niezwykle istotna jest też współpraca OSD w całej Europie. W związku z tym należy 
doprecyzować warunki udziału operatorów systemów dystrybucyjnych w organizacji OSD 
UE w celu zapewnienia ich proporcjonalnej reprezentacji, a także finansowania tego 
podmiotu.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dyrektywa 2003/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/72/WE wniosły 
znaczący wkład w tworzenie takiego rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej. System 
elektroenergetyczny w Europie przechodzi 
jednak właśnie głęboką przemianę. 
Realizacja wspólnego celu, jakim jest 
obniżenie emisyjności systemu 
elektroenergetycznego, stwarza nowe 
szanse dla uczestników rynku i stawia 
przed nimi nowe wyzwania. Jednocześnie 
rozwój technologiczny umożliwia nowe 
formy zaangażowania konsumentów i 
współpracy transgranicznej. Konieczne jest 
dostosowanie zasad funkcjonowania rynku 
unijnego do nowej rzeczywistości 
rynkowej.

(3) Dyrektywa 2003/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/72/WE wniosły 
znaczący wkład w tworzenie takiego rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej. System 
elektroenergetyczny w Europie przechodzi 
jednak właśnie głęboką przemianę. 
Realizacja wspólnego celu, jakim jest 
zwiększenie udziału energii odnawialnej w 
sektorze energii elektrycznej do co 
najmniej 45 % do 2030 r. i pełne 
obniżenie emisyjności systemu 
elektroenergetycznego do 2050 r., stwarza 
nowe szanse dla uczestników rynku i 
stawia przed nimi nowe wyzwania. 
Jednocześnie rozwój technologiczny 
umożliwia nowe formy zaangażowania 
konsumentów i współpracy 
transgranicznej. Konieczne jest 
dostosowanie zasad funkcjonowania rynku 
unijnego do nowej rzeczywistości 
rynkowej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie Komisji z dnia 15 
lipca 2015 r. zatytułowanym 
„Zainicjowanie procesu publicznych 
konsultacji na temat nowej struktury rynku 

(6) W komunikacie Komisji z dnia 15 
lipca 2015 r. zatytułowanym 
„Zainicjowanie procesu publicznych 
konsultacji na temat nowej struktury rynku 
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energii”31 zwrócono uwagę na fakt, że 
odejście od wytwarzania energii w dużych, 
centralnych elektrowniach i przechodzenie 
na zdecentralizowaną produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych oraz rynki 
niskoemisyjne wymaga dostosowania 
obecnych zasad obrotu energią elektryczną 
oraz zmian w dotychczasowych rolach 
uczestników rynku. Podkreślono w nim 
potrzebę zorganizowania rynków energii 
elektrycznej w bardziej elastyczny sposób 
oraz pełnej integracji wszystkich 
uczestników rynku, w tym producentów 
energii ze źródeł odnawialnych, nowych 
dostawców usług energetycznych, 
magazynowania energii i elastycznego 
odbioru.

energii”31 zwrócono uwagę na fakt, że 
odejście od wytwarzania energii w dużych, 
centralnych elektrowniach i przechodzenie 
na zdecentralizowaną produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych oraz rynki 
niskoemisyjne wymaga dostosowania 
obecnych zasad obrotu energią elektryczną 
oraz zmian w dotychczasowych rolach 
uczestników rynku. Podkreślono w nim 
potrzebę zorganizowania rynków energii 
elektrycznej w bardziej elastyczny sposób 
oraz pełnej integracji wszystkich 
uczestników rynku, w tym producentów 
energii ze źródeł odnawialnych, nowych 
dostawców usług energetycznych, 
magazynowania energii i elastycznego 
odbioru. Równie istotne jest, by Unia 
pilnie dokonała inwestycji we wzajemne 
powiązania na szczeblu europejskim w 
celu transferu energii przez systemy 
przesyłowe energii elektrycznej wysokiego 
napięcia.

_________________ _________________

31 COM(2015) 340 final z 15.7.2015. 31 COM(2015) 340 final z 15.7.2015.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Mając na uwadze dokończenie 
tworzenia rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej, państwa członkowskie 
powinny sprzyjać integracji rynków 
krajowych oraz współpracy operatorów 
systemów na szczeblu 
unijnym i regionalnym, włączając w to 
również odizolowane systemy tworzące 
wyspy energetyczne, które nadal istnieją w 
Unii.

Uzasadnienie

Motyw ten zostaje zachowany w dyrektywie w celu podkreślenia, że państwa członkowskie 
muszą współpracować, aby osiągnąć jeden z głównych celów polityki energetycznej UE, tj. 
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stworzenie rynku wewnętrznego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Unia wywiąże się najskuteczniej ze 
swoich celów w zakresie energii 
odnawialnej poprzez utworzenie ram 
rynkowych wynagradzających 
elastyczność i innowacje. Dobrze 
funkcjonujące struktury rynku energii 
elektrycznej są kluczowym czynnikiem 
szerszego wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Uzasadnienie

Sprawnie funkcjonujący wewnętrzny rynek energii powinien przyczyniać się do szerszego 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwić UE osiągnięcie celów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, a także wywiązanie się z zobowiązań międzynarodowych 
wynikających z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zagwarantowania 
konkurencji i dostaw energii elektrycznej 
po najbardziej konkurencyjnej cenie 
państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne powinny ułatwiać 
transgraniczny dostęp nowych dostawców 
energii elektrycznej pochodzącej z różnych 
źródeł energii, jak również dostęp nowych 
dostawców mocy wytwórczych , instalacji 
magazynowych i odpowiedzi odbioru.

(11) W celu zagwarantowania 
konkurencji i dostaw energii elektrycznej 
po najbardziej konkurencyjnej cenie 
państwa członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne powinny ułatwiać 
transgraniczny dostęp nowych dostawców 
energii elektrycznej pochodzącej z różnych 
źródeł energii, jak również dostęp nowych 
dostawców mocy wytwórczych , instalacji 
magazynowych i odpowiedzi odbioru. 
Jednak państwa członkowskie powinny 
współpracować podczas planowania 
przepływów energii elektrycznej oraz 
podejmować niezbędne działania, aby 
zapobiegać nieplanowanym przepływom 
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pętlowym energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Poprawka ma związek z dwiema poprawkami do art. 3.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy propagować połączenia 
międzysystemowe między państwami 
członkowskimi, ponieważ ułatwiają one 
integrację energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii, łagodzą 
zmienność, zmniejszają koszty 
bilansowania i pobudzają konkurencję.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Na szczycie w dniach 23 i 24 
października 2014 r. Rada Europejska 
postanowiła, że Komisja, wspierana przez 
państwa członkowskie, podejmie pilne 
działania, aby zapewnić osiągnięcie 
minimalnego celu wynoszącego 10 % 
dotyczącego istniejących 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych, w trybie pilnym i nie 
później niż do 2020 roku, przynajmniej w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie osiągnęły jeszcze minimalnego 
poziomu integracji w ramach 
wewnętrznego rynku energii, a także w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
które stanowią ich główny punkt dostępu 
do wewnętrznego rynku energii.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
nadal mieć dużą swobodę nakładania na 
przedsiębiorstwa energetyczne – w 
ogólnym interesie gospodarczym –
obowiązków użyteczności publicznej. 
Państwa członkowskie powinny zapewniać 
odbiorcom będącym gospodarstwami 
domowymi, a także, jeżeli uznają to za 
stosowne – małym przedsiębiorstwom –
prawo do dostaw energii elektrycznej 
o określonej jakości i po wyraźnie 
porównywalnych, 
przejrzystych i konkurencyjnych cenach. 
Obowiązki użyteczności publicznej w 
formie regulacji cen dostaw stanowią
jednak zasadniczo środek zakłócający, 
który często prowadzi do akumulacji 
deficytów taryfowych, ograniczenia 
konsumentom możliwości wyboru, 
osłabienia zachęt do oszczędzania energii i 
inwestowania w efektywność 
energetyczną, niższych standardów usług, 
niższego poziomu zaangażowania i 
satysfakcji konsumentów, ograniczenia 
konkurencji, a także do zmniejszenia 
liczby innowacyjnych produktów i usług 
na rynku. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny stosować inne 
narzędzia polityki, w szczególności 
ukierunkowane środki polityki społecznej, 
w celu zagwarantowania swoim 
obywatelom przystępności cenowej dostaw 
energii elektrycznej. Interwencje w 
zakresie ustalania cen powinny być 
stosowane wyłącznie w nielicznych 
wyjątkowych okolicznościach. W pełni 
zliberalizowany rynek detaliczny energii 
elektrycznej stymulowałby konkurencję 
cenową i pozacenową między istniejącymi 
dostawcami i stwarzał zachęty dla nowych 
podmiotów do wchodzenia na rynek, 
zwiększając tym samym możliwości 

(15) Państwa członkowskie powinny 
nadal mieć dużą swobodę nakładania na 
przedsiębiorstwa energetyczne – w 
ogólnym interesie gospodarczym –
obowiązków użyteczności publicznej. 
Państwa członkowskie powinny zapewniać 
odbiorcom będącym gospodarstwami 
domowymi, a także, jeżeli uznają to za 
stosowne – małym przedsiębiorstwom –
prawo do dostaw energii elektrycznej 
o określonej jakości i po wyraźnie 
porównywalnych, 
przejrzystych i konkurencyjnych cenach. 
Obowiązki użyteczności publicznej w 
formie regulacji cen dostaw – o ile cena 
nie odzwierciedla wartości energii 
elektrycznej i kosztów dostawcy – mogą 
stanowić jednak zasadniczo środek 
zakłócający, który często prowadzi do 
akumulacji deficytów taryfowych, 
ograniczenia konsumentom możliwości 
wyboru, osłabienia zachęt do oszczędzania 
energii i inwestowania w efektywność 
energetyczną, niższych standardów usług, 
niższego poziomu zaangażowania i 
satysfakcji konsumentów, ograniczenia 
konkurencji, a także do zmniejszenia 
liczby innowacyjnych produktów i usług 
na rynku. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny dopilnować, by 
regulowanie przez nie cen nie szkodziło 
konkurencji, lub stosować inne narzędzia 
polityki, w szczególności ukierunkowane 
środki polityki społecznej, w celu 
zagwarantowania swoim obywatelom 
przystępności cenowej dostaw energii 
elektrycznej. Interwencje w zakresie 
ustalania cen powinny być stosowane 
wyłącznie w nielicznych wyjątkowych 
okolicznościach. W pełni zliberalizowany i 
dobrze funkcjonujący rynek detaliczny 
energii elektrycznej stymulowałby 
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wyboru i stopień zadowolenia po stronie 
konsumentów.

konkurencję cenową i pozacenową między 
istniejącymi dostawcami i stwarzał zachęty 
dla nowych podmiotów do wchodzenia na 
rynek, zwiększając tym samym możliwości 
wyboru i stopień zadowolenia po stronie 
konsumentów. Powinien on też zapewnić, 
że wszystkie bezpośrednie i pośrednie 
subwencje dla energii elektrycznej z paliw 
kopalnych zostaną wycofane do 2023 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niezależne narzędzia 
porównywania ofert, w tym służące temu 
strony internetowe, stanowią skuteczny 
środek umożliwiający odbiorcom ocenę 
zalet różnych dostępnych na rynku ofert w 
zakresie energii. Koszty wyszukiwania są 
niższe, ponieważ odbiorcy nie muszą już 
zbierać informacji od poszczególnych 
dostawców i usługodawców. Takie 
narzędzia mogą zapewnić właściwą 
równowagę między zapotrzebowaniem na 
jasne i zwięzłe informacje, a zarazem na 
informacje kompletne i wyczerpujące. 
Powinno się dążyć do obejmowania nimi 
jak największej liczby dostępnych ofert i 
możliwie jak największego obszaru rynku, 
tak aby przedstawić odbiorcom 
reprezentatywny przegląd. Bardzo ważne 
jest, by informacje podawane w takich 
narzędziach były wiarygodne, bezstronne i 
przejrzyste.

(23) Niezależne narzędzia 
porównywania ofert, w tym służące temu 
strony internetowe, stanowią skuteczny 
środek umożliwiający odbiorcom ocenę 
zalet różnych dostępnych na rynku ofert w 
zakresie energii. Koszty wyszukiwania są 
niższe, ponieważ odbiorcy nie muszą już 
zbierać informacji od poszczególnych 
dostawców i usługodawców. Takie 
narzędzia mogą zapewnić właściwą 
równowagę między zapotrzebowaniem na 
jasne i zwięzłe informacje, a zarazem na 
informacje kompletne i wyczerpujące.
Powinno się dążyć do obejmowania nimi 
jak największej liczby dostępnych ofert i 
możliwie jak największego obszaru rynku, 
tak aby przedstawić odbiorcom 
reprezentatywny przegląd. W przypadku 
ofert energii ze źródeł odnawialnych 
należy podawać łatwo dostępne i 
zrozumiałe informacje na temat 
dostawców, źródeł energii odnawialnej i 
gwarancji pochodzenia. Za pomocą tych 
narzędzi należy także informować 
odbiorców w przejrzysty sposób o tym, czy 
energia pochodzi z nieodnawialnego 
źródła. Bardzo ważne jest, by informacje 
podawane w takich narzędziach były 
wiarygodne, bezstronne i przejrzyste.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Wszystkie grupy odbiorców 
(przemysłowi, komercyjni i gospodarstwa 
domowe) powinny mieć dostęp do rynków 
energii, by oferować na nich swoją 
elastyczność i energię wytwarzaną we 
własnym zakresie. Odbiorcom należy 
umożliwić wykorzystywanie w pełni 
korzyści płynących z koncentracji 
produkcji i dostaw na większych obszarach 
oraz z konkurencji transgranicznej. 
Koncentratorzy będą odgrywać 
prawdopodobnie istotną rolę jako 
pośrednicy między grupami odbiorców a 
rynkiem. Należy ustanowić przejrzyste i 
sprawiedliwe przepisy umożliwiające 
odgrywanie takiej roli także niezależnym 
koncentratorom. Należy zdefiniować 
produkty na wszystkich zorganizowanych 
rynkach energii, w tym rynku usług 
pomocniczych i rynku zdolności, w celu 
stworzenia sprzyjających warunków do 
uczestnictwa odpowiedzi odbioru.

(26) Wszystkie grupy odbiorców 
(przemysłowi, rolni, komercyjni i 
gospodarstwa domowe) powinny mieć 
dostęp do rynków energii, by oferować na 
nich swoją elastyczność i energię 
wytwarzaną we własnym zakresie. 
Odbiorcom należy umożliwić
wykorzystywanie w pełni korzyści 
płynących z koncentracji produkcji i 
dostaw na większych obszarach oraz z 
konkurencji transgranicznej. 
Koncentratorzy będą odgrywać 
prawdopodobnie istotną rolę jako 
pośrednicy między grupami odbiorców a 
rynkiem. Należy ustanowić przejrzyste i 
sprawiedliwe przepisy umożliwiające 
odgrywanie takiej roli także niezależnym 
koncentratorom. Należy zdefiniować 
produkty na wszystkich zorganizowanych 
rynkach energii, w tym rynku usług 
pomocniczych i rynku zdolności, w celu 
stworzenia sprzyjających warunków do 
uczestnictwa odpowiedzi odbioru.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu przestrzegania 
międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących klimatu i wewnętrznych 
celów UE potrzebny jest kompleksowy 
zwrot ku gospodarce niskoemisyjnej. W 
związku z tym potrzebne jest ponowne 
określenie kryteriów przydziału różnych 
funduszy UE na wspieranie 
dekarbonizacji i środków na rzecz 
efektywności energetycznej na rynku 
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energii elektrycznej oraz w innych 
sektorach. Należy zagwarantować, że 
finansowanie unijne nie będzie 
przeznaczane na projekty, które nie są 
zgodne z celami i polityką w zakresie 
ograniczania emisji CO2. W drodze aktów 
delegowanych Komisja powinna 
ustanowić zaawansowaną i przejrzystą 
metodykę oceny efektywności 
środowiskowej zastosowań na rynku 
energii elektrycznej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Wraz ze wzrostem znaczenia 
aktywnych konsumentów istnieje potrzeba 
znalezienia równowagi między 
nagradzaniem tych, którzy decydują się na 
udział, jeżeli jest to korzystne dla systemu 
energetycznego, a zapewnieniem 
zdolności operatorów systemu 
dystrybucyjnego do oszczędnego i 
bezpiecznego utrzymywania sieci w 
perspektywie długoterminowej. Opłaty i 
wynagrodzenia za konsumpcję własną 
powinny zachęcać do inteligentniejszych 
technologii integracji energii 
odnawialnych i motywować prosumentów 
tych energii do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych, które są obustronnie 
korzystne dla odbiorcy i sieci. Aby 
umożliwić taką równowagę, należy 
dopilnować, aby prosumenci energii 
odnawialnych i lokalne społeczności 
działające w tym zakresie mieli prawo do 
otrzymywania wynagrodzenia za 
wytworzoną we własnym zakresie energię 
elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 
wprowadzają do sieci, w wysokości 
odzwierciedlającej wartość rynkową 
energii elektrycznej wprowadzanej do 
sieci, jak również długoterminową wartość 
dla sieci, środowiska i społeczeństwa. 
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Musi to obejmować zarówno 
długoterminowe koszty i korzyści 
prosumpcji z uwzględnieniem kosztów 
nieponiesionych przez sieć, społeczeństwo 
i środowisko, szczególnie w połączeniu z 
innymi rozproszonymi zasobami 
energetycznymi, takimi jak efektywność 
energetyczna, magazynowanie energii, 
odpowiedź odbioru i sieci należące do 
społeczności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Przy podejmowaniu na szczeblu 
krajowym decyzji w sprawie 
wprowadzania inteligentnych systemów 
pomiarowych należy umożliwić oparcie go 
na ocenie gospodarczej. Jeżeli z oceny 
takiej wyniknie, że wprowadzenie tego 
rodzaju systemów pomiarowych jest 
racjonalne z gospodarczego punktu 
widzenia i opłacalne tylko dla 
konsumentów o określonym poziomie 
zużycia energii elektrycznej, państwa 
członkowskie powinny móc to uwzględnić 
przy wdrażaniu inteligentnych systemów 
pomiarowych.

(34) Przy podejmowaniu na szczeblu 
krajowym decyzji w sprawie 
wprowadzania inteligentnych systemów 
pomiarowych należy umożliwić oparcie go 
na ocenie gospodarczej, ale przy 
jednoczesnym uwzględnieniu technicznej 
wykonalności i proporcjonalności 
zakładanych oszczędności w porównaniu z 
koniecznymi kosztami. Jeżeli z oceny 
takiej wyniknie, że wprowadzenie tego 
rodzaju systemów pomiarowych jest 
racjonalne z gospodarczego punktu 
widzenia i opłacalne tylko dla 
konsumentów o określonym poziomie 
zużycia energii elektrycznej, państwa 
członkowskie powinny móc to uwzględnić 
przy wdrażaniu inteligentnych systemów 
pomiarowych.

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z dwiema poprawkami do art. 19 ust. 2 i dwiema poprawkami do art. 
3.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Usługi energetyczne mają 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
dobrobytu obywateli Unii. Usługi 
zapewniające odpowiednie ogrzewanie, 
chłodzenie, oświetlenie i energię do 
zasilania urządzeń są niezbędne do 
zagwarantowania przyzwoitego standardu 
życia i zdrowia obywateli. Ponadto dostęp 
do tych usług energetycznych daje 
obywatelom Unii możliwość 
wykorzystania ich potencjału i zwiększa 
włączenie społeczne. Gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym nie stać na zakup takich 
usług energetycznych, co spowodowane 
jest połączeniem niskiego dochodu, 
wysokich wydatków na energię i niskiej 
efektywności energetycznej ich domów. 
Państwa członkowskie powinny gromadzić 
odpowiednie informacje w celu 
monitorowania liczby gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym. Dokładne pomiary 
powinny pomóc państwom członkowskim 
w identyfikacji gospodarstw domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym w 
celu udzielenia właściwie 
ukierunkowanego wsparcia. Komisja 
powinna aktywnie wspierać wdrażanie 
przepisów dotyczących ubóstwa 
energetycznego poprzez ułatwianie 
wymiany dobrych praktyk między 
państwami członkowskimi.

(40) Usługi energetyczne mają 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
dobrobytu obywateli Unii. Usługi 
zapewniające odpowiednie ogrzewanie, 
chłodzenie, oświetlenie i energię do 
zasilania urządzeń są niezbędne do 
zagwarantowania przyzwoitego standardu 
życia i zdrowia obywateli. Ponadto dostęp 
do tych usług energetycznych daje 
obywatelom Unii możliwość 
wykorzystania ich potencjału i zwiększa 
włączenie społeczne. Gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym nie stać na zakup takich 
usług energetycznych, co spowodowane 
jest połączeniem niskiego dochodu, 
wysokich wydatków na energię i niskiej 
efektywności energetycznej ich domów. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
mechanizmy mające na celu wspieranie 
rozwoju wydajniejszych technologii 
grzewczych i chłodniczych, aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne. 
Państwa członkowskie powinny gromadzić 
odpowiednie i porównywalne informacje 
w celu monitorowania liczby gospodarstw 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym. Dokładne pomiary przy 
użyciu jednolitych standardów powinny 
pomóc państwom członkowskim w 
identyfikacji gospodarstw domowych 
zagrożonych ubóstwem energetycznym w 
celu udzielenia właściwie 
ukierunkowanego wsparcia. Państwa 
członkowskie powinny posługiwać się 
również danymi z pomiaru ubóstwa 
energetycznego przy składaniu 
sprawozdań dotyczących celów 
zrównoważonego rozwoju, a konkretnie 
celu 7.1 odnoszącego się do przystępnych 
cenowo, niezawodnych i nowoczesnych 
dostaw energii. Biorąc pod uwagę m.in. 
Europejskie Obserwatorium Ubóstwa 
Energetycznego, Komisja powinna 
aktywnie i priorytetowo wspierać 
wdrażanie przepisów dotyczących ubóstwa 
energetycznego poprzez ułatwianie 



PE604.859v03-00 14/72 AD\1139778PL.docx

PL

wymiany dobrych praktyk między 
państwami członkowskimi.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Komisja powinna podjąć działania, 
obejmujące kampanie informacyjne i 
ukierunkowane projekty w zakresie 
efektywności energetycznej, aby 
umożliwić odbiorcom dotkniętym 
ubóstwem energetycznym korzystanie z 
możliwości rynkowych. Państwa 
członkowskie powinny też przeznaczyć 
m.in. wystarczające zasoby na 
informowanie konsumentów zagrożonych 
ubóstwem energetycznym.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Dotknięte ubóstwem 
energetycznym państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie zrobiły, powinny 
zatem opracować krajowe plany działań 
lub inne stosowne ramy pozwalające 
stawić czoła temu problemowi , 
zmierzające do obniżenia liczby osób 
cierpiących z jego powodu. Istotnymi 
czynnikami, jakie należy uwzględnić przy 
opracowywaniu wskaźników na potrzeby 
pomiaru ubóstwa energetycznego, są niskie 
dochody, wysokie wydatki na energię i 
niska efektywność energetyczna budynków 
mieszkalnych. W każdym przypadku 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
niezbędne dostawy energii dla odbiorców 
wrażliwych i dotkniętych ubóstwem 
energetycznym . Mogłyby przy tym 

(41) Dotknięte ubóstwem 
energetycznym państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie zrobiły, powinny 
opracować krajowe plany działań lub inne 
stosowne ramy pozwalające stawić czoła
temu problemowi, zmierzające do 
obniżenia liczby konsumentów 
zagrożonych ubóstwem energetycznym. 
Istotnymi czynnikami, jakie należy 
uwzględnić przy opracowywaniu 
ogólnounijnych wskaźników na potrzeby 
pomiaru ubóstwa energetycznego, są niskie 
dochody, wysokie wydatki na energię i 
niska efektywność energetyczna budynków 
mieszkalnych. W każdym przypadku 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
niezbędne dostawy energii dla odbiorców 
wrażliwych i dotkniętych ubóstwem 



AD\1139778PL.docx 15/72 PE604.859v03-00

PL

zastosować zintegrowane podejście, takie 
jak w ramach polityki energetycznej i 
socjalnej, a wdrażane środki mogłyby 
obejmować poprawę polityk socjalnych lub 
efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie. Niniejsza dyrektywa 
powinna przynajmniej umożliwić krajowe 
polityki na rzecz odbiorców wrażliwych i 
dotkniętych ubóstwem energetycznym .

energetycznym. Mogłyby przy tym 
zastosować zintegrowane podejście, takie 
jak w ramach polityki energetycznej i 
socjalnej, a wdrażane środki mogłyby 
obejmować poprawę polityk socjalnych lub 
efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie. Jako minimum 
niniejsza dyrektywa powinna wspierać 
krajową politykę na rzecz odbiorców 
wrażliwych i dotkniętych ubóstwem 
energetycznym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Organom regulacji energetyki 
należy również przyznać uprawnienia do 
zapewniania wysokich standardów usługi 
powszechnej i publicznej w zgodzie 
z otwarciem rynku, ochrony odbiorców 
wrażliwych, a także pełnej skuteczności 
środków w zakresie ochrony 
konsumentów. Przepisy te powinny 
pozostawać bez uszczerbku zarówno dla 
uprawnień Komisji w zakresie stosowania 
zasad konkurencji, w tym również badania 
operacji łączenia przedsiębiorstw o 
wymiarze unijnym , jak i dla zasad 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału. 
Niezależnym organem, do którego ma 
prawo odwołać się strona, której dotyczy 
decyzja krajowego organu regulacji 
energetyki, mógłby być sąd lub inny organ 
sądowy uprawniony do przeprowadzania 
kontroli sądowej.

(62) Organom regulacji energetyki 
należy również przyznać uprawnienia do 
zapewniania wysokich standardów usługi 
powszechnej i publicznej w zgodzie z
otwarciem rynku, ochrony wrażliwych 
konsumentów zagrożonych ubóstwem 
energetycznym, a także pełnej skuteczności 
środków w zakresie ochrony 
konsumentów. Przepisy te powinny 
pozostawać bez uszczerbku zarówno dla 
uprawnień Komisji w zakresie stosowania 
zasad konkurencji, w tym również badania 
operacji łączenia przedsiębiorstw o 
wymiarze unijnym , jak i dla zasad 
dotyczących rynku wewnętrznego, takich 
jak swobodny przepływ kapitału. 
Niezależnym organem, do którego ma 
prawo odwołać się strona, której dotyczy 
decyzja krajowego organu regulacji 
energetyki, mógłby być sąd lub inny organ 
sądowy uprawniony do przeprowadzania 
kontroli sądowej.

Uzasadnienie

Problem ubóstwa energetycznego wymaga większej uwagi ze strony wszystkich 
prawodawców, ponieważ mają oni ważne zadanie ochrony najbardziej wrażliwych 
społeczności i zapobiegania popadnięciu grup społecznych w ubóstwo energetyczne. 
Działania na rzecz wrażliwych odbiorców powinny być zgodne ze środkami służącymi 
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wyeliminowaniu ubóstwa energetycznego lub mieć w nich udział. Niniejsza poprawka jest 
spójna z art. 5 ust. 2 zaproponowanym przez Komisję i z poprawką do tego ustępu (popr. 128) 
tych samych autorów, w której ujęto kategorię „odbiorców wrażliwych zagrożonych 
ubóstwem energetycznym”.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70a) Należy zachęcać do szybkiego i 
pełnego wdrożenia niniejszej dyrektywy, 
co umożliwi Unii terminowe osiągnięcie 
jej celów w zakresie klimatu i 
odnawialnych źródeł energii.

Uzasadnienie

Terminowe wdrożenie niniejszej dyrektywy przyczyni się do niezbędnego szerszego 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwia UE osiągnięcie jej celów w zakresie 
klimatu i energii ze źródeł odnawialnych, a także wywiązanie się z zobowiązań traktatowych 
wynikających z porozumienia paryskiego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji , magazynowania i dostaw 
energii elektrycznej, wraz z przepisami 
dotyczącymi ochrony konsumentów, 
w celu stworzenia prawdziwie 
zintegrowanych konkurencyjnych , 
ukierunkowanych na potrzeby konsumenta 
i elastycznych rynków energii w Unii . 
Opierając się na korzyściach płynących ze 
zintegrowanego rynku w dyrektywie dąży 
się do zapewnienia konsumentom 
przystępnych cen energii, wysokiego 
stopnia bezpieczeństwa dostaw i 
sprawnego przejścia na bezemisyjny 
system energetyczny. Ustanawia 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji, magazynowania i dostaw 
energii elektrycznej, wraz z przepisami 
dotyczącymi ochrony konsumentów, w
celu stworzenia prawdziwie 
zintegrowanych, ukierunkowanych na 
potrzeby konsumenta i elastycznych 
rynków energii w Unii. Ustanawia ona 
minimalny poziom wzajemnych połączeń 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Opierając się na korzyściach płynących ze 
zintegrowanego rynku w dyrektywie dąży 
się do zapewnienia konsumentom 
przystępnych cen energii, wysokiego 
stopnia bezpieczeństwa dostaw i 
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ona kluczowe zasady dotyczące 
organizacji i funkcjonowania europejskieg
o sektora elektroenergetycznego, w 
szczególności zasady dotyczące 
wzmocnienia pozycji konsumenta i 
ochrony konsumenta, otwartego dostępu 
do zintegrowanego rynku, dostępu stron 
trzecich do infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej, zasady rozdziału, a także 
zasady dotyczące niezależnych krajowych 
organów regulacji energetyki.

sprawnego przejścia na bezemisyjny 
system energetyczny. Ustanawia 
ona kluczowe zasady dotyczące 
organizacji i funkcjonowania europejskieg
o sektora elektroenergetycznego, w 
szczególności zasady dotyczące 
wzmocnienia pozycji konsumenta i 
ochrony konsumenta, otwartego dostępu 
do zintegrowanego rynku, dostępu stron 
trzecich do infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej, zasady rozdziału, a także 
zasady dotyczące niezależnych krajowych 
organów regulacji energetyki.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odbiorca niebędący 
gospodarstwem domowym” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną dokonującą 
zakupu energii elektrycznej, która nie jest 
przeznaczona na użytek jego własnego 
gospodarstwa domowego, w tym również 
producentów , odbiorców przemysłowych, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą i 
odbiorców hurtowych;

5. „odbiorca niebędący 
gospodarstwem domowym” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną dokonującą 
zakupu energii elektrycznej, która nie jest 
przeznaczona na użytek jego własnego 
gospodarstwa domowego, w tym również 
producentów, odbiorców publicznych, 
komercyjnych i przemysłowych, małe i 
średnie przedsiębiorstwa, podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą i 
odbiorców hurtowych;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „odbiorca aktywny” oznacza 
odbiorcę lub grupę działających wspólnie 
odbiorców, którzy zużywają, magazynują 
bądź sprzedają energię elektryczną 
wytwarzaną w swoich obiektach, w tym za 
pośrednictwem koncentratorów, lub 
uczestniczą w systemach odpowiedzi 

6. „odbiorca aktywny” oznacza 
odbiorcę lub grupę działających wspólnie 
odbiorców, w tym budownictwo 
wielorodzinne, obiekt handlowy, zakład 
przemysłowy, mieszkalny lub dzielony 
lokal usługowy lub zamknięty system 
dystrybucyjny, lub osobę trzecią działającą 
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odbioru bądź systemach efektywności 
energetycznej, pod warunkiem że 
działalność ta nie stanowi ich podstawowej 
działalności gospodarczej ani zawodowej;

w ich imieniu, którzy zużywają, 
magazynują bądź sprzedają energię 
elektryczną wytwarzaną w swoich 
obiektach, w tym za pośrednictwem 
koncentratorów, lub uczestniczą w 
systemach odpowiedzi odbioru bądź 
systemach efektywności energetycznej, 
pod warunkiem że działalność ta nie 
stanowi ich podstawowej działalności 
gospodarczej ani zawodowej;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „lokalna społeczność energetyczna” 
oznacza: stowarzyszenie, spółdzielnię, 
spółkę osobową, organizację 
niekomercyjną lub inną osobę prawną, 
która jest skutecznie kontrolowana przez 
lokalnych udziałowców lub członków, 
zwykle zorientowana bardziej na wartość 
niż na zyski, zaangażowana w wytwarzanie
rozproszone i w pełnienie funkcji 
operatora systemu dystrybucyjnego, 
dostawcy lub koncentratora na szczeblu 
lokalnym, w tym w wymiarze 
transgranicznym;

7. „lokalna społeczność energetyczna” 
oznacza: stowarzyszenie, spółdzielnię, 
spółkę osobową, organizację 
niekomercyjną lub inną osobę prawną, 
która jest oparta na wolnym udziale i 
kontroli przez lokalnych udziałowców lub 
członków uczestniczących jako odbiorcy 
końcowi i mających na celu przede 
wszystkim zapewnienie korzyści lokalnej 
społeczności nie zaś generowanie zysków 
dla swoich członków oraz która prowadzi 
lub jest zaangażowana w co najmniej 
jeden z następujących rodzajów 
działalności: rozproszone wytwarzanie, 
magazynowanie, dostawa, pełnienie 
funkcji dostawcy usług w zakresie 
efektywności energetycznej, koncentratora
lub operatora systemu dystrybucyjnego na 
szczeblu lokalnym, w tym w wymiarze 
transgranicznym;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „umowa oparta na dynamicznych 11. „umowa oparta na dynamicznych 
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cenach energii elektrycznej” oznacza 
umowę na dostawy energii elektrycznej 
między dostawcą a odbiorcą końcowym, 
odzwierciedlającą cenę na rynku transakcji 
natychmiastowych, w tym na rynku dnia 
następnego, w odstępach co najmniej 
równych częstotliwości rozliczeń na rynku;

cenach energii elektrycznej” oznacza 
umowę na dostawy energii elektrycznej 
między dostawcą a odbiorcą końcowym, 
odzwierciedlającą cenę na rynku transakcji 
natychmiastowych, w tym na rynku dnia 
następnego, w odstępach co najmniej 
równych częstotliwości rozliczeń na rynku, 
a ponadto odzwierciedlającą zmienność 
cen hurtowych;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. „czas zbliżony do rzeczywistego” 
oznacza, w kontekście inteligentnych 
pomiarów, czas, zazwyczaj z dokładnością 
do sekund, jaki upływa pomiędzy 
rejestracją danych a ich automatycznym 
przetworzeniem i przesłaniem do 
wykorzystania lub do celów 
informacyjnych;

skreśla się

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. „operator systemu 
dystrybucyjnego” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną odpowiedzialną za 
eksploatację, utrzymanie i, w razie 
konieczności, rozbudowę systemu 
dystrybucyjnego na danym obszarze, 
a także, w stosownych przypadkach, za 
jego wzajemne połączenia z innymi 
systemami oraz za zapewnianie 
długoterminowej zdolności systemu do 
zaspokajania uzasadnionego 
zapotrzebowania w zakresie dystrybucji 

23. „operator systemu 
dystrybucyjnego” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną odpowiedzialną za 
eksploatację, utrzymanie i, w razie 
konieczności, rozbudowę systemu 
dystrybucyjnego lub zintegrowanego 
magazynowania energii elektrycznej na 
danym obszarze, a także, w stosownych 
przypadkach, za jego wzajemne połączenia 
z innymi systemami oraz za zapewnianie 
długoterminowej zdolności systemu do 
zaspokajania uzasadnionego 
zapotrzebowania w zakresie dystrybucji 
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energii elektrycznej; energii elektrycznej;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami 95–103 do art. 36 (posiadanie instalacji 
magazynowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych) oraz poprawką 67 do art. 16 
ust. 2 lit. f) (gdzie celem jest dopilnowanie, by lokalne społeczności energetyczne również 
mogły zawierać umowy z operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie magazynowania 
energii elektrycznej).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25. „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza energię z odnawialnych,
niekopalnych źródeł, w szczególności 
energię wiatru, energię 
słoneczną (słoneczną termiczną i 
fotowoltaiczną), energię 
geotermalną, ciepło z otoczenia, 
hydroenergię oraz energię pływów 
morskich, oceanów i fal, a także z paliw 
odnawialnych: biopaliw, biopłynów, 
biogazu, biopaliw stałych i palnych 
odpadów ze źródeł odnawialnych;

25. „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza energię z niestabilnych 
odnawialnych źródeł niekopalnych, w 
szczególności energię wiatru i energię 
promieniowania słonecznego (energię 
słoneczną termiczną i energię 
fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną,
ciepło otoczenia, hydroenergię i
energię pływów, fal oraz inną energię 
oceanów, energię pozyskiwaną z biomasy, 
biometanu, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami 95–103 do art. 36 (posiadanie instalacji 
magazynowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych) oraz poprawką 67 do art. 16 
ust. 2 lit. f) (gdzie celem jest dopilnowanie, by lokalne społeczności energetyczne również 
mogły zawierać umowy z operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie magazynowania 
energii elektrycznej).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. „usługa pomocnicza niezależna od 38. „usługa pomocnicza niezależna od 
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częstotliwości” oznacza usługę 
wykorzystywaną przez operatora systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego do 
regulacji napięcia w stanach ustalonych, 
szybkiego wstrzykiwania prądu biernego, 
zapewnienia inercji oraz zdolności do 
rozruchu autonomicznego;

częstotliwości” oznacza usługę 
wykorzystywaną przez operatora systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego do 
regulacji napięcia w stanach ustalonych, 
szybkiego wstrzykiwania prądu biernego, 
zapewnienia inercji dla stabilności 
lokalnej sieci, prądu zwarciowego oraz 
zdolności do rozruchu autonomicznego;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

47a. „rozproszone zasoby 
energetyczne” oznaczają zasoby energii 
dostarczane do sieci elektrycznej za 
pośrednictwem licznika w pomieszczeniu 
odbiorcy lub sieci dystrybucyjnej i 
obejmujące między innymi 
przechowywanie energii, efektywność 
energetyczną, pojazdy elektryczne, 
rozproszone wytwarzanie energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii, sieci społecznościowe i odpowiedź 
odbioru;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by ich przepisy krajowe nie utrudniały 
bezzasadnie transgranicznego przepływu
energii elektrycznej, udziału
konsumentów, w tym poprzez odpowiedź 
odbioru, inwestycji w elastyczne 
wytwarzanie energii, magazynowania
energii, wdrażania elektromobilności lub 
realizacji nowych połączeń wzajemnych, 
oraz by ceny energii elektrycznej 
odzwierciedlały rzeczywisty poziom 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by ich przepisy krajowe promowały 
transgraniczne transakcje dotyczące
energii elektrycznej, udział konsumentów, 
w tym poprzez odpowiedź odbioru opartą 
na zasadach rynkowych, inwestycje w 
elastyczne wytwarzanie energii, 
magazynowanie energii, wdrażanie
elektromobilności lub realizację nowych 
połączeń wzajemnych, technologii 
inteligentnych sieci oraz by ceny energii 
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zapotrzebowania i dostaw. elektrycznej odzwierciedlały rzeczywisty 
poziom zapotrzebowania i dostaw. 
Państwa członkowskie zapewniają otwarty 
i przystępny udział konsumentów w rynku 
energii elektrycznej.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by nie występowały nieuzasadnione 
przeszkody utrudniające 
przedsiębiorstwom wytwarzających i 
przedsiębiorstwom dostarczającym energię 
elektryczną wejście na rynek i opuszczenie 
go.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by nie występowały nieuzasadnione 
przeszkody ze strony jakiegokolwiek 
producenta utrudniające 
przedsiębiorstwom wytwarzającym, 
magazynującym i dostarczającym energię 
elektryczną oraz dostawcom usług w 
zakresie odpowiedzi odbioru wejście na 
rynek i opuszczenie go.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają równe warunki działania 
wszystkim uczestnikom rynku i 
zapobiegają dyskryminacji.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, by jego poziom 
elektroenergetycznych połączeń 
wzajemnych odpowiadał co najmniej 10 % 
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ich zainstalowanej mocy produkcyjnej do 
2020 r., z zamiarem osiągnięcia bardziej 
ambitnego poziomu do roku 2030. Aby 
osiągnąć te poziomy, państwa 
członkowskie, organy regulacyjne i 
operatorzy systemów przesyłowych 
współpracują ze sobą w celu utworzenia w 
pełni połączonego rynku wewnętrznego 
integrującego odrębne systemy tworzące 
wyspy energetyczne.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom wolność zakupu 
energii elektrycznej od wybranego przez
nich dostawcy.

Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom wolność zakupu 
energii elektrycznej od wybranego przez 
nich producenta lub dostawcy oraz 
wolność jednoczesnego zawierania umów 
z kilkoma dostawcami.

Uzasadnienie

Pojęcie dostawcy nie jest zdefiniowane, podczas gdy uwzględnienie „producenta” 
rozszerzałoby zakres na osoby prawne.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcom energii elektrycznej 
przysługuje swoboda w ustalaniu ceny, po 
jakiej dostarczają energię elektryczną 
odbiorcom. Państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie działania w celu 
zapewnienia skutecznej konkurencji 
między dostawcami energii elektrycznej.

1. Dostawcom energii elektrycznej 
przysługuje swoboda proponowania 
odbiorcom rynkowych cen dostaw. 
Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu zapewnienia 
skutecznej konkurencji między dostawcami 
energii elektrycznej.

Poprawka 35
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają
w ukierunkowany sposób ochronę
odbiorców dotkniętych ubóstwem 
energetycznym lub odbiorców wrażliwych
za pomocą środków innych niż interwencje 
publiczne w zakresie ustalania cen za 
dostawy energii elektrycznej.

2. Państwa członkowskie realizują 
cele leżące w ogólnym interesie 
gospodarczym, włącznie z ochroną
odbiorców dotkniętych ubóstwem 
energetycznym lub wrażliwych odbiorców 
zagrożonych ubóstwem energetycznym, w 
ukierunkowany sposób za pomocą 
środków innych niż interwencje publiczne,
w oparciu o niemożliwe do powielenia 
ustalanie cen za dostawy energii 
elektrycznej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 
państwa członkowskie, które w dniu [OP: 
please insert the date of entry into force of 
this Directive] r. stosują interwencje 
publiczne w zakresie ustalania cen za 
dostawy energii elektrycznej dotkniętym 
ubóstwem energetycznym lub wrażliwym 
odbiorcom będącym gospodarstwami 
domowymi, mogą nadal stosować takie 
interwencje publiczne do dnia [OP: insert 
the date – five years from the entry into 
force of this Directive] r. Tego rodzaju 
interwencje publiczne muszą 
służyć ogólnemu interesowi 
gospodarczemu, być jasno określone, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
weryfikowalne oraz gwarantować unijnym 
przedsiębiorstwom energetycznym dostęp 
na równych warunkach do odbiorców. 
Interwencje nie mogą wykraczać poza to, 
co jest konieczne do osiągnięcia ogólnego 
interesu gospodarczego, któremu służą, 
muszą być ograniczone w czasie i 
proporcjonalne w odniesieniu do ich 

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 
państwa członkowskie, które stosują 
interwencje publiczne w zakresie ustalania 
cen za dostawy energii elektrycznej 
dotkniętym ubóstwem energetycznym lub 
wrażliwym odbiorcom będącym 
gospodarstwami domowymi, mogą nadal 
stosować takie interwencje publiczne, pod 
warunkiem że służą one ogólnemu 
interesowi gospodarczemu, są jasno 
określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne 
i weryfikowalne oraz gwarantują unijnym 
przedsiębiorstwom energetycznym dostęp 
na równych warunkach do odbiorców. 
Interwencje nie mogą wykraczać poza to, 
co jest konieczne do osiągnięcia ogólnego 
interesu gospodarczego, któremu służą, 
muszą być ograniczone w czasie i 
proporcjonalne w odniesieniu do ich 
beneficjentów.
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beneficjentów.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkim producentom energii 
elektrycznej i przedsiębiorstwom 
dostarczającym energię elektryczną na ich 
terytorium zaopatrywanie linią 
bezpośrednią swoich własnych 
obiektów, podmiotów zależnych i 
odbiorców;

a) wszystkim producentom energii 
elektrycznej i przedsiębiorstwom 
dostarczającym energię elektryczną na ich 
terytorium zaopatrywanie linią 
bezpośrednią swoich własnych obiektów,
podmiotów zależnych i odbiorców, bez 
poddawania ich nieproporcjonalnym 
procedurom administracyjnym lub 
nakłania kosztów związanych na przykład 
z potrzebą uzyskania licencji na dostawy;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 21, 98 
i 128 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Należy ułatwiać 
przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz sprzyjać staraniom poszczególnych osób 
lub grup, by ich operacje i działania były zasilane energią elektryczną wytwarzaną przez 
instalacje przyłączone do ich pomieszczeń za pośrednictwem linii bezpośredniej. Takim 
działaniem ułatwiającym jest np. likwidacja kosztownych licencji na dostawy czy 
umożliwienie odbiorcy podpisania drugiej umowy w sprawie dostawy dotyczącej tego samego 
punktu pomiarowego w celu dostarczania resztkowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Ma to zasadnicze znaczenie dla doprowadzenia do aktywizacji odbiorców.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaopatrywanie linią bezpośrednią 
wszystkich odbiorców na ich terytorium 
przez producenta i przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną.

b) zaopatrywanie, indywidualnie lub 
wspólnie, linią bezpośrednią wszystkich 
odbiorców na ich terytorium przez 
producenta i przedsiębiorstwa 
dostarczające energię elektryczną.
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Uzasadnienie

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when 
contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. 
Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, 
efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity 
produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, 
whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using 
electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń 
na budowę linii bezpośrednich na ich 
terytorium. Kryteria te są 
obiektywne i niedyskryminacyjne.

2. Państwa członkowskie określają 
kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń 
na budowę linii bezpośrednich na ich 
terytorium. Kryteria te są obiektywne i
niedyskryminacyjne oraz promują 
nabywanie energii z różnych źródeł 
odnawialnych przez odbiorców 
korporacyjnych, zgodnie z art. 15 ust. 9 
dyrektywy (UE) .../... [wersja 
przekształcona dyrektywy w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych].

Uzasadnienie

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase 
the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully 
decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also 
linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources 
(AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and 
activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct 
line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable 
sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Możliwość dostawy energii 3. Możliwość dostawy energii 



AD\1139778PL.docx 27/72 PE604.859v03-00

PL

elektrycznej linią bezpośrednią, o której 
mowa w ust. 1, nie wpływa na możliwość 
zawierania umów na dostawy energii 
elektrycznej zgodnie z art. 6.

elektrycznej linią bezpośrednią, o której 
mowa w ust. 1, nie wpływa na możliwość 
zawierania umów na dostawy energii 
elektrycznej zgodnie z art. 6 ani na prawo 
odbiorcy do podpisania drugiej umowy w 
sprawie dostawy resztkowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 123 
i 153 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Ułatwia ona również 
przyjęcie poprawek dotyczących lokalnego dzielenia się energią na małą skalę przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu akceptacji drugiej umowy w sprawie dostaw energii 
w przypadku dodatkowych potrzeb (tj. umożliwienie zastosowania w praktyce poprawek 169, 
172 itd.). Jest to istotne, by zachęcić do przechodzenia na odnawialne źródła energii, 
zapewnić zachęty dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także 
promować zasady aktywizacji odbiorców.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić
wytyczne dotyczące tej specyficznej 
procedury udzielania zezwoleń. Krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe, w tym organy planowania, 
dokonują przeglądu tych 
wytycznych i mogą zalecać wprowadzenie 
w nich zmian.

Państwa członkowskie ustanawiają
wytyczne dotyczące tej specyficznej 
procedury udzielania zezwoleń i podają je 
do wiadomości publicznej. Krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe, w tym organy planowania, 
dokonują przeglądu tych 
wytycznych i mogą zalecać wprowadzenie 
w nich zmian.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności tego przepisu należy doprecyzować, że wytyczne są 
przyjmowane przez państwa członkowskie i podawane do wiadomości publicznej, aby 
umożliwić skuteczne procedury udzielania zezwoleń, ale również wprowadzić w życie jeden 
z głównych celów dyrektywy w sprawie energii elektrycznej, jakim jest umieszczenie 
konsumenta w centrum rynku energii, o czym mowa w części wprowadzającej niniejszego 
wniosku.

Poprawka 42
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- informacje o udziale każdego 
źródła energii w ogólnym koszyku paliw 
dostawcy (na szczeblu krajowym, tj. w 
państwach członkowskich, w których 
została zawarta umowa na dostawy, jak 
również na szczeblu Unii, jeżeli dostawca 
prowadzi działalność w kilku państwach 
członkowskich) w poprzednim roku, 
przedstawione w sposób zrozumiały i 
umożliwiający łatwe porównanie,

Uzasadnienie

Poprawki do art. 10 a) mają na celu zwiększenie przejrzystości źródeł energii w ofercie 
dostawcy, w tym źródeł energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy zgodnie z umową. Może to 
pobudzić konkurencję dotyczącą czystszych źródeł energii elektrycznej (odniesienie do 
ogólnego koszyka paliw jest zgodne z ust. 3 załącznika II)

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- informacje o średnim natężeniu 
CO2 w koszyku elektryczności dostawcy 
(na szczeblu krajowym, tj. w państwie 
członkowskim, w którym została zawarta 
umowa na dostawy, jak również na 
szczeblu Unii, jeżeli dostawca prowadzi 
działalność w kilku państwach 
członkowskich) w poprzednim roku,

Uzasadnienie

Jest to kontynuacja tego samego punktu, co w poprawce 149, i dotyczy tej samej kwestii (jest 
jedynie podzielona na trzy części w poprawkach 149, 150 i 151). Poprawki do art. 10 a) mają 
na celu zwiększenie przejrzystości źródeł energii w ofercie dostawcy, w tym źródeł energii 
elektrycznej dostarczanej odbiorcy zgodnie z umową. Może to pobudzić konkurencję 
dotyczącą czystszych źródeł energii elektrycznej.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- informacje o udziale każdego 
źródła energii w energii elektrycznej 
zakupionej przez odbiorcę na podstawie 
umowy w sprawie dostawy (podawanie 
informacji na poziomie produktu),

Uzasadnienie

Jest to kontynuacja tego samego punktu, co w poprawce 149, i dotyczy tej samej kwestii (jest 
jedynie podzielona na trzy części w poprawkach 149, 150 i 151). Ma ona również związek 
z moimi poprawkami zapewniającymi priorytetowy dostęp do różnych odnawialnych źródeł 
energii. Poprawki do art. 10 a) mają na celu zwiększenie przejrzystości źródeł energii 
w ofercie dostawcy, w tym źródeł energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy zgodnie 
z umową. Może to pobudzić konkurencję dotyczącą czystszych źródeł energii elektrycznej. 
Umożliwia również zastosowanie zasady aktywizacji odbiorcy.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. 
W każdym przypadku informacje te 
powinny zostać dostarczone przed 
zawarciem lub potwierdzeniem umowy. 
W przypadku gdy umowy są zawierane 
przez pośredników, informacje dotyczące 
kwestii wymienionych w niniejszym 
punkcie dostarczane są także przed 
zawarciem umowy.

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. 
W każdym przypadku informacje te 
powinny zostać dostarczone przed 
zawarciem lub potwierdzeniem umowy. Są 
one również łatwo dostępne dla odbiorcy 
po potwierdzeniu umowy. W przypadku 
gdy umowy są zawierane przez 
pośredników, informacje dotyczące kwestii 
wymienionych w niniejszym punkcie 
dostarczane są także przed zawarciem 
umowy.

Uzasadnienie

W niniejszym artykule zawarto wiele informacji odnoszących się do przekazywania 
odpowiednich powiadomień dotyczących zmiany warunków umownych i alternatyw 
odłączania. Jednak nie zadbano w nim w sposób odpowiedni o to, by odbiorca, chcący 
sprawdzić stan bieżącej umowy, mógł mieć do niej dostęp za pośrednictwem 
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dostawcy/koncentratora, co pozostawia lukę (odniesienie do poprawek zgłoszonych np. przez 
sprawozdawcę z ramienia komisji ENVI do art. 10). Brak możliwości łatwego dostępu do 
umowy niekoniecznie ułatwi odbiorcy porównanie koszyka paliw na przestrzeni czasu; 
powiązane z poprawką 149.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) otrzymywali stosowne 
zawiadomienia o każdym zamiarze 
wprowadzenia zmian do umowy oraz 
poinformowani o prawie do rozwiązania 
przez nich umowy po otrzymaniu 
zawiadomienia. Dostawcy powiadamiają 
bezpośrednio swoich odbiorców o każdym 
dostosowaniu cen za dostawy, jak również 
o powodach i warunkach wstępnych 
takiego dostosowania i jego zakresie,
w przejrzysty i zrozumiały 
sposób i w odpowiednim czasie, nie 
później niż jeden okres 
rozliczeniowy przed wejściem w życie 
zmian. Państwa członkowskie zapewniają 
odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, 
jeżeli nie akceptują oni nowych 
warunków umownych lub dostosowań cen 
dostaw, o których zawiadomił ich 
dostawca energii elektrycznej ;

b) otrzymywali stosowne 
zawiadomienia o każdym zamiarze 
wprowadzenia zmian do umowy oraz 
poinformowani o prawie do rozwiązania 
przez nich umowy po otrzymaniu 
zawiadomienia. Dostawcy lub 
koncentratorzy powiadamiają 
bezpośrednio swoich odbiorców o każdym 
dostosowaniu cen za dostawy lub usługi, 
jak również o powodach i warunkach 
wstępnych takiego dostosowania i jego 
zakresie w przejrzysty i zrozumiały 
sposób, gdy tylko dowiedzą się o takim 
dostosowaniu i nie później niż sześć 
tygodni przed wejściem w życie zmian. 
Państwa członkowskie zapewniają 
odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, 
jeżeli nie akceptują oni nowych 
warunków umownych lub dostosowań cen 
dostaw, o których zawiadomił ich 
dostawca energii elektrycznej lub 
koncentrator;

Uzasadnienie

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such 
as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only 
traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in 
the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym 
for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer 
needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link 
the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly 
billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it 
even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which 
corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is 
suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the 
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internal coherence of the text.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) otrzymywali oferty szerokiego 
wyboru metod rozliczania płatności, które 
nie dyskryminują w nieuzasadniony sposób 
jakichkolwiek odbiorców. Wszelkie 
różnice w opłatach związanych z metodami 
płatności muszą stanowić odbicie 
odpowiednich kosztów ponoszonych przez 
dostawcę .

d) otrzymywali oferty szerokiego 
wyboru metod rozliczania płatności, które 
nie dyskryminują w nieuzasadniony sposób 
jakichkolwiek odbiorców. Wszelkie 
różnice w opłatach związanych z metodami 
płatności muszą stanowić odbicie 
odpowiednich kosztów ponoszonych przez 
dostawcę lub koncentratora.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed planowanym odłączeniem otrzymali 
adekwatne informacje dotyczące
rozwiązań alternatywnych dla odłączenia. 
Rozwiązania te mogą dotyczyć źródeł 
wsparcia w celu uniknięcia odłączenia, 
alternatywnych planów płatności, 
doradztwa w zakresie zarządzania długiem 
lub moratorium na odłączanie energii 
elektrycznej i nie powinny generować
dodatkowych kosztów dla odbiorców.

(i) z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed planowanym odłączeniem mają 
dostęp do adekwatnych informacji 
dotyczących rozwiązań alternatywnych dla 
odłączenia. Rozwiązania te mogą dotyczyć 
źródeł wsparcia w celu uniknięcia 
odłączenia, alternatywnych planów 
płatności, doradztwa w zakresie 
zarządzania długiem lub moratorium na 
odłączanie energii elektrycznej, przy czym 
dostęp ten jest zapewniony bez
dodatkowych kosztów.

Uzasadnienie

Jeśli rozwiązania alternatywne dla odłączenia nie powodowałyby żadnych kosztów dla 
odbiorców, którzy nie są w stanie opłacić swych rachunków, musiałyby być rozłożone między 
wszystkich użytkowników systemu. Doprowadziłoby to do wzrostu cen energii elektrycznej dla 
wszystkich odbiorców, w tym odbiorców w najtrudniejszej sytuacji i tych, którzy zwrócili się o 
alternatywne rozwiązanie w pierwszej kolejności.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) są uprawnieni do podpisania co 
najmniej jednej umowy zakupu energii 
elektrycznej w imieniu pojedynczego 
kupującego lub grupy kupujących, z 
instalacjami wytwarzającymi energię 
elektryczną na ich terenie, w jego pobliżu 
lub poza tym terenem, bez nakładania na 
nich nieproporcjonalnych i 
niesprawiedliwych kosztów i procedur 
administracyjnych.

Uzasadnienie

Wielu odbiorców w Europie pragnie uzgodnić stały poziom kosztów energii elektrycznej lub 
ewentualnie obniżyć te koszty, nabywając energię elektryczną bezpośrednio od wytwórców, 
zwłaszcza tych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Umożliwia im to spełnienie 
wymogów lub dotrzymanie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska. Jednak w większości 
krajów europejskich bezpośredni zakup energii elektrycznej jest nieuregulowany, 
niedozwolony lub utrudniony z powodu niekorzystnych przepisów. Prawodawstwo UE 
powinno określać prawa odbiorców do zawierania umów zakupu energii, które nie są 
kosztowne ani skomplikowane, oraz do zawierania więcej niż jednej umowy zakupu energii, 
wraz z innymi nabywcami. Umożliwienie aktywizacji odbiorców.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by odbiorcy końcowi otrzymali od 
dostawców pełne informacje na temat 
korzyści i ryzyka związanych z taką 
umową opartą na dynamicznych cenach 
energii elektrycznej.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by odbiorcy końcowi otrzymali od 
dostawców pełne informacje na temat 
korzyści i ryzyka związanych z taką 
umową opartą na dynamicznych cenach 
energii elektrycznej, w tym w stosownych 
przypadkach instalacji inteligentnych 
liczników po rozsądnej cenie, a także by 
odbiorcy końcowi mogli rozwiązać 
umowę, gdyby okazała się zbyt kosztowna.
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Uzasadnienie

W trosce o pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie, że umowę opartą na dynamicznych 
cenach mogą zawrzeć jedynie odbiorcy, którzy mają zainstalowane inteligentne liczniki.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przez okres co najmniej dziesięciu 
lat po udostępnieniu takich umów państwa 
członkowskie – za pośrednictwem 
krajowych organów regulacyjnych –
monitorują główne kierunki rozwoju takich 
umów, w tym oferty rynkowe, wpływ na 
rachunki konsumentów i w szczególności 
stopień zmienności cen, a także wrażliwość 
konsumentów na poziom ryzyka 
finansowego, oraz składają co roku 
sprawozdania dotyczące tych kwestii.

3. Przez okres co najmniej dziesięciu 
lat po udostępnieniu takich umów państwa 
członkowskie – za pośrednictwem 
krajowych organów regulacyjnych –
monitorują główne kierunki rozwoju takich 
umów, w tym oferty rynkowe, wpływ na 
rachunki konsumentów i w szczególności 
stopień zmienności cen, udział 
komponentu energii w rachunku 
konsumenta, a także wrażliwość 
konsumentów na poziom ryzyka 
finansowego, oraz składają co roku 
sprawozdania dotyczące tych kwestii.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zezwoleniu dostawcom na 
pobieranie opłat za rozwiązanie umowy od 
odbiorców z własnej woli rozwiązujących 
zawarte na czas określony umowy na 
dostawy przed terminem ich wygaśnięcia. 
Takie opłaty mogą być pobierane 
wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcy 
czerpią możliwe do wykazania korzyści z 
takich umów. Ponadto wysokość takich 
opłat nie może przekraczać wysokości 
bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie 
ponosi dostawca w wyniku rozwiązania 

3. Państwa członkowskie mogą 
zezwolić dostawcom na pobieranie
rozsądnych opłat za rozwiązanie umowy 
od odbiorców z własnej woli 
rozwiązujących zawarte na czas określony 
umowy na dostawy przed terminem ich
wygaśnięcia, chyba że rozwiązanie jest 
skutkiem ewidentnego niedostarczenia 
usługi. Takie opłaty mogą być pobierane 
wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcy 
czerpią możliwe do wykazania korzyści w 
momencie podpisania umowy. Ponadto 
wysokość takich opłat nie może 
przekraczać wysokości bezpośrednich strat 
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umowy przez odbiorcę, obejmujących 
koszty wszelkich powiązanych inwestycji 
lub usług już wykonanych na rzecz 
odbiorcy w ramach umowy.

ekonomicznych, jakie ponosi dostawca w 
wyniku rozwiązania umowy przez 
odbiorcę, obejmujących koszty wszelkich 
powiązanych inwestycji lub usług już 
wykonanych na rzecz odbiorcy w ramach 
umowy, co sprawdza krajowy organ 
regulacyjny.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby odbiorca końcowy pragnący rozwiązać 
umowę z koncentratorem, z 
poszanowaniem warunków umowy, miał 
prawo do takiego rozwiązania umowy w 
terminie trzech tygodni.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby odbiorca końcowy pragnący rozwiązać 
umowę z koncentratorem miał prawo do 
takiego rozwiązania umowy w terminie 
trzech tygodni.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do 
otrzymywania co najmniej raz w roku
wszystkich istotnych danych dotyczących 
odpowiedzi odbioru lub danych 
dotyczących dostarczonej i sprzedanej 
energii elektrycznej.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do 
otrzymywania co najmniej raz w miesiącu
wszystkich istotnych danych dotyczących 
odpowiedzi odbioru lub danych 
dotyczących dostarczonej i sprzedanej 
energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Odpowiedź odbioru oraz agregacja będą miały wpływ na to, ile energii elektrycznej zakupią 
odbiorcy. W przypadku prosumentów będzie to miało również wpływ na ilość energii 
elektrycznej, jaką samodzielnie wytwarzają. W związku z tym odbiorcy powinni mieć prawo 
do jak najszybszego otrzymywania tych informacji w celu ułatwienia działań związanych z 
odpowiedzią odbioru oraz zachęcenia do bardziej aktywnego udziału w rynku.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) byli uprawnieni do generowania, 
magazynowania, zużywania i sprzedaży
energii elektrycznej wytwarzanej we 
własnym zakresie, na wszystkich rynkach 
zorganizowanych, indywidualnie lub za 
pośrednictwem koncentratorów, i nie byli 
przy tym narażeni na niewspółmiernie 
uciążliwe procedury i opłaty, które nie 
odzwierciedlają kosztów;

a) byli uprawnieni do generowania, 
magazynowania, zużywania, sprzedaży (z 
priorytetowym dostępem) energii 
elektrycznej wytwarzanej we własnym 
zakresie na wszystkich rynkach 
zorganizowanych, indywidualnie lub za 
pośrednictwem koncentratorów, a także do 
korzystania z usług pomocniczych 
systemu i mechanizmów reagowania na 
popyt, i by nie byli przy tym narażeni na 
dyskryminujące lub niewspółmiernie 
uciążliwe procedury i opłaty, które nie 
odzwierciedlają kosztów, a ponadto byli 
uprawnieni do otrzymywania 
wynagrodzenia za wytworzoną we 
własnym zakresie energię elektryczną w 
wysokości odzwierciedlającej wartość 
rynkową energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nie podlegają podwójnym kosztom 
sieci ani podatkom wynikającym ze 
składowania i ponownego wykorzystania 
energii zmagazynowanej wcześniej;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ponosili odzwierciedlające koszty, b) ponosili odzwierciedlające koszty, 
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przejrzyste i niedyskryminacyjne opłaty 
sieciowe, z osobnym rozliczeniem energii 
elektrycznej wprowadzanej do sieci oraz 
zużywanej energii elektrycznej z sieci, 
zgodnie z art. 59 ust. 8.

przejrzyste i niedyskryminacyjne opłaty 
sieciowe, które odzwierciedlają zarówno 
koszty, jak i korzyści dla sieci na 
podstawie przejrzystej analizy kosztów i 
korzyści opracowanej przez krajowe 
organy regulacyjne, włącznie z oceną ich 
potencjalnej wartości dla sieci i wkładu w 
realizację innych celów polityki 
energetycznej, zgodnie z art. 59 ust. 8. w 
przypadku lokalnej wymiany energii na 
małą skalę opłaty te powinny być 
opcjonalne bądź co najmniej 
proporcjonalne do odległości, na jaką 
przesłano energię elektryczną, przez 
stworzenie zgodnie z analizą kosztów i 
korzyści struktury taryfowej 
odzwierciedlającej m.in. kilometry i 
przesłane kilowatogodziny.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nie podlegają opłatom z tytułu 
samodzielnie wytworzonej i zużytej we 
własnym zakresie energii elektrycznej, 
przynajmniej do czasu udowodnienia – za 
pomocą analizy kosztów i korzyści 
dotyczącej samodzielnego wytwarzania i 
zużycia we własnym zakresie – że koszty 
makroekonomiczne przewyższają korzyści 
z zużytej we własnym zakresie i/lub 
samodzielnie wytworzonej energii 
elektrycznej. Taka analiza kosztów i 
korzyści musi uwzględniać efekty 
zewnętrzne, potrzeby w zakresie 
modernizacji sieci, dopłaty, podatek od 
wartości dodanej, opłaty sieciowe oraz 
inne podatki i opłaty.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instalacja energetyczna niezbędna 
do działalności odbiorcy aktywnego może 
być zarządzana przez stronę trzecią w 
zakresie prac instalacyjnych i obsługi, w 
tym pomiarów i utrzymania.

2. Instalacja energetyczna niezbędna 
do działalności odbiorcy aktywnego może 
być w posiadaniu lub być zarządzana
przez stronę trzecią, działającą w imieniu 
odbiorcy lub grupy odbiorców, w zakresie 
prac instalacyjnych i obsługi, w tym 
pomiarów i utrzymania.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby konsumenci aktywni posiadający 
instalacje magazynowe:

a) mieli prawo podłączyć się do sieci 
w rozsądnym terminie po złożeniu 
wniosku;

b) nie podlegali dodatkowym 
podatkom, dopłatom lub opłatom za 
energię elektryczną zmagazynowaną w 
instalacji magazynowej lub – w przypadku 
lokalnej wymiany energii na małą skalę –
za wymianę energii między 
użytkownikami końcowymi;

c) byli odróżniani od wytwórców i nie 
podlegali odnośnym wymogom 
licencyjnym i opłatom; oraz

d) mieli zezwolenie na jednoczesne 
świadczenie szeregu usług, jeżeli jest to 
technicznie wykonalne.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) były uprawnione do posiadania, 
ustanawiania lub dzierżawy sieci 
społecznościowych i do niezależnego 
zarządzania nimi;

a) były uprawnione do posiadania, 
ustanawiania lub dzierżawy wspólnych 
sieci, w tym sieci społecznościowych, i do 
niezależnego zarządzania nimi;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) posiadały niedyskryminacyjny i 
neutralny pod względem technologicznym 
dostęp do sieci;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) były traktowane w sposób 
niedyskryminacyjny w odniesieniu do ich 
działalności, praw i obowiązków jako 
odbiorców końcowych, wytwórców, 
operatorów systemów dystrybucyjnych lub 
koncentratorów;

c) były traktowane w sposób 
niedyskryminacyjny w odniesieniu do ich 
działalności, praw i obowiązków jako 
odbiorców końcowych, wytwórców, 
dostawców, operatorów systemów 
dystrybucyjnych lub koncentratorów;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. 
d), jeżeli społeczność energetyczna 
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prowadzi konsumpcję własną lub jest 
operatorem sieci społecznościowej, może 
ona zostać zwolniona z opłat za 
dystrybucję energii elektrycznej do swoich 
członków, o ile przesył energii odbywa się 
w promieniu 100 metrów i obejmuje 
instalacje wytwórcze wykorzystujące 
odnawialne źródła energii o 
zainstalowanej mocy elektrycznej 
mniejszej niż 500 kW;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) odbiorcy końcowi mieli prawo 
uczestniczyć w lokalnej społeczności 
energetycznej;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) art. 8 ust. 3 miał zastosowanie do 
zdolności wytwórczych zainstalowanych 
przez lokalne społeczności energetyczne, 
pod warunkiem że zdolności te można 
uznać za małe zdecentralizowane lub 
rozproszone wytwarzanie energii;

d) art. 8 ust. 3 miał zastosowanie do 
zdolności wytwórczych zainstalowanych 
przez społeczności wytwarzające energię 
ze źródeł odnawialnych, będące 
podkategorią lokalnych społeczności 
energetycznych, pod warunkiem że 
zdolności te można uznać za małe 
zdecentralizowane lub rozproszone 
wytwarzanie energii;
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach lokalna 
społeczność energetyczna mogła zawrzeć 
umowę z operatorem systemu 
dystrybucyjnego, do którego sieci jest 
podłączona, o obsługę sieci lokalnej 
społeczności energetycznej;

f) w stosownych przypadkach lokalna 
społeczność energetyczna mogła zawrzeć 
umowę z operatorem systemu 
dystrybucyjnego, do którego sieci jest 
podłączona, o obsługę sieci lokalnej 
społeczności energetycznej oraz 
magazynowanie energii elektrycznej;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w stosownych przypadkach na 
lokalne społeczności energetyczne 
nakładano stosowne opłaty sieciowe w 
punktach przyłączenia między siecią 
społeczności a siecią dystrybucyjną poza 
społecznością energetyczną. W takich 
opłatach sieciowych osobno uwzględnia 
się energię elektryczną wprowadzaną do 
sieci dystrybucyjnej oraz zużywaną energię 
elektryczną z sieci dystrybucyjnej poza 
lokalną społecznością energetyczną 
zgodnie z art. 59 ust. 8.

h) w stosownych przypadkach na 
lokalne społeczności energetyczne można 
było nakładać stosowne opłaty sieciowe w 
punktach przyłączenia między siecią 
społeczności a siecią dystrybucyjną poza 
społecznością energetyczną. W takich 
opłatach sieciowych osobno uwzględnia 
się energię elektryczną wprowadzaną do 
sieci dystrybucyjnej oraz zużywaną energię 
elektryczną z sieci dystrybucyjnej poza 
lokalną społecznością energetyczną 
zgodnie z art. 59 ust. 8. W takich opłatach 
za dystrybucję energii elektrycznej należy 
uwzględnić odległość, na jaką dokonuje 
się przesyłu, oraz dopilnować, aby koszty 
przesyłu, z wyjątkiem gdy występują ceny 
ujemne, nie przekraczały wartości 
przesłanej energii elektrycznej, zgodnie z 
analizą kosztów i korzyści w odniesieniu 
do rozproszonych zasobów 
energetycznych, obejmującą ocenę ich 
potencjalnej wartości dla sieci i wkładu w 
osiągnięcie innych celów polityki 
energetycznej.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie za 
pośrednictwem krajowych organów 
regulacyjnych monitorują dostęp do 
rynku, sposób traktowania lokalnych 
społeczności energetycznych oraz 
procedury stosowane wobec tych 
społeczności i nakładane na nie opłaty, 
wpływ lokalnych społeczności 
energetycznych na konkurencję oraz 
wzmocnienie pozycji i ochronę 
konsumentów, a także korzyści, jakie 
społeczności te przynoszą lokalnej 
wspólnocie, w tym ich wkład w 
zmniejszanie ubóstwa energetycznego. 
Państwa członkowskie składają coroczne 
sprawozdanie Komisji oraz, w stosownych 
przypadkach, krajowym organom ochrony 
konkurencji zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. n).

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
by ich ramy regulacyjne zachęcały 
koncentratorów do udziału w rynku 
detalicznym i by zawierały przynajmniej 
następujące elementy:

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
by ich ramy regulacyjne zachęcały 
koncentratorów do udziału we wszystkich 
rynkach i by zawierały przynajmniej 
następujące elementy:

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przejrzyste przepisy, jasno b) przejrzyste przepisy, jasno 
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określające role i obowiązki przypisane 
każdemu z uczestników rynku;

określające role i obowiązki przypisane 
każdemu z uczestników rynku, w tym 
konieczność przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa operacyjnego sieci 
dystrybucyjnej i przesyłowej przez 
wszystkich uczestników rynku;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) niestawianie koncentratorom 
wymogu wypłaty rekompensat na rzecz 
dostawców lub producentów;

skreśla się

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia sprawiedliwego 
rozdzielenia kosztów bilansowania i 
korzyści generowanych przez 
koncentratorów między uczestników 
rynku, państwa członkowskie mogą 
wyjątkowo zezwolić na wypłatę 
rekompensat przez koncentratorów na 
rzecz podmiotów odpowiedzialnych za 
bilansowanie. Wypłata takich rekompensat 
musi być ograniczona do sytuacji, w 
których jeden uczestnik rynku wywołuje 
niezbilansowanie u innego uczestnika 
rynku, prowadzące do kosztów 
finansowych.

W celu zapewnienia sprawiedliwego 
rozdzielenia kosztów bilansowania i 
korzyści generowanych przez 
koncentratorów oraz kosztów 
pozyskiwania energii elektrycznej między 
uczestników rynku koncentrator powinien 
być zawsze odpowiedzialny za 
bilansowanie ilości energii 
rozdysponowanej i dostarczonej podczas 
uruchamiania działań w ramach 
odpowiedzi odbioru, a państwa 
członkowskie zezwalają na płatności 
rekompensacyjne między koncentratorami 
a podmiotami odpowiedzialnymi za 
bilansowanie. Wypłata takich rekompensat 
musi być proporcjonalna i nie może 
wprowadzać dyskryminacji między 
koncentratorami. Zasady obliczania 
rekompensaty są określane przez organ 
regulacyjny, chyba że koncentrator i 
zainteresowany podmiot odpowiedzialny 
za bilansowanie zawrą umowę 
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dwustronną. Płatności ograniczają się do 
sytuacji, w których koncentrator nakłada 
na innego uczestnika rynku koszty 
finansowe, i wynikają z cen rynkowych w 
danym momencie.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dbają o to, 
aby nieuzasadnione przeszkody nie 
utrudniały koncentratorom wchodzenia 
na zorganizowane rynki energii 
elektrycznej, o ile spełniają oni kryteria 
wejścia na te rynki. Kryteria te ustalane są 
przez państwa członkowskie w przejrzysty i 
niedyskryminacyjny sposób i obejmują 
kryteria dotyczące niezawodnego i 
bezpiecznego funkcjonowania sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie energii 
elektrycznej].

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by odbiorcy końcowi otrzymywali 
nieodpłatnie wszelkie rachunki i 
informacje o rozliczeniach za swoje 
zużycie energii elektrycznej oraz by 
rachunki były jasne, dokładne i łatwe do 
zrozumienia.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
by odbiorcy końcowi otrzymywali 
nieodpłatnie wszelkie rachunki i 
informacje o rozliczeniach za swoje 
zużycie energii elektrycznej oraz by 
rachunki były jasne, dokładne i łatwe do 
zrozumienia i by zawierały jasne 
wyjaśnienia i uzasadnienia wszystkich 
innych kosztów i podatków ujętych w 
rachunku.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozliczeń dokonuje się na podstawie 
rzeczywistego zużycia, co najmniej raz w 
roku. Informacje o rozliczeniach 
udostępnia się przynajmniej co trzy 
miesiące, na żądanie lub w przypadku gdy 
odbiorcy końcowi wybrali opcję 
otrzymywania rozliczeń elektronicznych, a 
w pozostałych przypadkach dwa razy w 
roku.

Rozliczeń dokonuje się na podstawie 
rzeczywistego zużycia, co najmniej raz w 
roku. Informacje o rozliczeniach i zużyciu 
udostępnia się w sposób ciągły w 
internecie w przypadku zainstalowania 
inteligentnego licznika, a w pozostałych 
przypadkach co najmniej raz w miesiącu.

Uzasadnienie

Jeżeli konsumenci mają aktywnie uczestniczyć w rynku energii oraz podejmować działania na 
rzecz efektywności energetycznej i oszczędności energii, muszą dysponować często 
aktualizowanymi informacjami na temat własnego zużycia energii dostarczanymi za 
pośrednictwem rachunków za energię.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odbiorców wrażliwych 
rachunki oraz informacje o rozliczeniach 
powinny być ograniczone do faktycznego 
zużycia energii elektrycznej, kosztów 
związanych z funkcjonowaniem systemu i 
wszelkich odnośnych podatków.

Uzasadnienie

Ujmowanie w rachunkach za energię elektryczną innych opłat należy do kompetencji państw 
członkowskich, jednak odbiorcy wrażliwi nie powinni podlegać innym opłatom, jakie państwa 
członkowskie mogą chcieć uwzględnić w rachunkach za energię.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić, że na wniosek odbiorcy 
końcowego informacje zawarte w tych 
rachunkach nie są uznawane za wezwanie 
do zapłaty. W takich przypadkach państwa 
członkowskie zapewniają oferowanie 
przez dostawców elastycznych rozwiązań 
w zakresie płatności.

skreśla się

Uzasadnienie

Niezależnie od formy rozliczeń (w tym rozliczeń elektronicznych) wybranej przez odbiorcę 
informacje podane na rachunku stanowią wezwanie do zapłaty, co stanowi samą istotę 
rachunku. W przeciwnym razie odbiorcy mogą być zdezorientowani.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu promowania efektywności 
energetycznej i wzmocnienia pozycji 
odbiorców państwa członkowskie lub –
w przypadku gdy państwo członkowskie 
tak postanowiło – organ regulacyjny 
zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom 
energetycznym i koncentratorom 
optymalizację wykorzystania energii 
elektrycznej, między innymi poprzez 
dostarczanie usług w zakresie zarządzania 
energią, rozwój innowacyjnych formuł 
cenowych lub poprzez wprowadzenie, w 
stosownych 
przypadkach, interoperacyjnych 
inteligentnych systemów pomiarowych lub 
inteligentnych sieci.

1. W celu promowania efektywności 
energetycznej i wzmocnienia pozycji 
odbiorców państwa członkowskie lub – w
przypadku gdy państwo członkowskie tak 
postanowiło – organ regulacyjny 
zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom 
energetycznym i koncentratorom 
optymalizację wykorzystania energii 
elektrycznej, między innymi poprzez 
dostarczanie usług w zakresie zarządzania 
energią, rozwój innowacyjnych formuł 
cenowych lub poprzez wprowadzenie –
tam, gdzie jest to technicznie wykonalne,
opłacalne i proporcjonalne w stosunku do 
potencjalnych oszczędności energii –
interoperacyjnych inteligentnych systemów 
pomiarowych lub, w stosownych 
przypadkach, inteligentnych sieci.

Uzasadnienie

Inteligentne systemy pomiarowe nie są panaceum na wszystkie problemy, w związku z czym 
ich wprowadzanie powinno być rozważane tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne, 
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opłacalne i proporcjonalne w stosunku do potencjalnych oszczędności energii.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają
wdrożenie na swoich terytoriach 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
które ułatwią aktywne uczestnictwo 
odbiorców w rynku energii elektrycznej. 
Wdrożenie to może być przedmiotem 
analizy kosztów i korzyści, której dokonuje 
się zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku III.

2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie wspierają
wdrożenie na swoich terytoriach 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
ponieważ takie systemy pomiarowe mogą 
ułatwiać aktywne uczestnictwo odbiorców 
w rynku energii elektrycznej. Każde takie 
wdrożenie jest przedmiotem analizy 
kosztów i korzyści, której dokonuje się 
zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku III.

Uzasadnienie

Istnieją duże różnice geograficzne między państwami członkowskimi odnośnie do potrzeby 
instalowania inteligentnych systemów pomiarowych. Fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w dyrektywie.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie 
przystępujące do wdrożenia przyjmują i 
publikują minimalne wymagania 
funkcjonalne i techniczne dotyczące 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
które mają zostać wprowadzone na ich 
terytoriach zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 20 i w załączniku III. 
Państwa członkowskie zapewniają 
interoperacyjność tych inteligentnych 
systemów pomiarowych, jak również 
możliwość ich połączenia z 
konsumenckimi platformami zarządzania 
energią. W tym względzie państwa 

3. Państwa członkowskie 
przystępujące do wdrożenia przyjmują i 
publikują minimalne wymagania 
funkcjonalne i techniczne dotyczące 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
które mają zostać wprowadzone na ich 
terytoriach zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 20 i w załączniku III, 
uwzględniając jednocześnie istniejące 
funkcje już zainstalowanych 
inteligentnych systemów pomiarowych. 
Państwa członkowskie zapewniają 
interoperacyjność tych inteligentnych 
systemów pomiarowych, jak również 
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członkowskie należycie uwzględniają 
stosowanie odpowiednich dostępnych 
norm, w tym norm umożliwiających 
interoperacyjność, oraz najlepszych 
praktyk, a także znaczenie rozwoju rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej.

możliwość ich połączenia z 
konsumenckimi platformami zarządzania 
energią. W tym względzie państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
stosowanie odpowiednich dostępnych 
norm, w tym norm umożliwiających 
interoperacyjność, oraz najlepszych 
praktyk, a także znaczenie rozwoju rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Przed nałożeniem nowych wymogów dotyczących inteligentnych systemów pomiarowych (por. 
odesłanie do funkcji inteligentnych systemów pomiarowych w art. 20) należy dokonać 
starannej oceny tych wymogów w celu uniknięcia kosztownej modernizacji już 
zainstalowanych inteligentnych systemów pomiarowych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) operatorzy liczników zapewniają, 
by licznik lub liczniki odbiorców 
czynnych, którzy sami wytwarzają energię 
elektryczną, były zdolne do wskazania w 
rozliczeniach ilości energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci z obiektów 
odbiorców czynnych;

d) operatorzy liczników zapewniają, 
by licznik lub liczniki odbiorców 
czynnych, którzy sami wytwarzają energię 
elektryczną, były zdolne do precyzyjnego 
wskazania w rozliczeniach ilości energii 
elektrycznej wprowadzanej do sieci z 
obiektów odbiorców czynnych;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje te odnoszą się do inteligentnych 
liczników wprowadzonych po dniu ... [dwa 
lata po dacie wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą nieretroaktywności oraz aby uniknąć osieroconych inwestycji dokonanych 
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na podstawie istniejącego prawodawstwa.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 68 – określa wspólny europejski 
format danych oraz niedyskryminacyjne i 
przejrzyste procedury dostępu do danych 
wymienionych w art. 23 ust. 1, zastępujące 
krajowy format danych i procedurę 
przyjętą przez państwa członkowskie 
zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie 
zapewniają, by uczestnicy rynku stosowali 
wspólny europejski format danych.

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art.
68 – określa zestaw zasad odnoszących się 
do wspólnego europejskiego formatu
danych oraz niedyskryminacyjne i 
przejrzyste procedury dostępu do danych 
wymienionych w art. 23 ust. 1, zastępujące 
krajowy format danych i procedurę 
przyjętą przez państwa członkowskie 
zgodnie z ust. 1. Ten wspólny format 
danych i procedury określa się w ścisłej 
współpracy z podmiotami 
odpowiedzialnymi za systemy pomiarowe 
oraz z organizacjami odbiorców. Państwa 
członkowskie zapewniają, by uczestnicy 
rynku stosowali wspólny europejski format 
danych.

Uzasadnienie

Zaangażowanie zainteresowanych stron jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia 
realistycznych i odpowiednich wyników.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie 
zapewniają odbiorcom dostęp do prostych, 
sprawiedliwych, przejrzystych, 
niezależnych, skutecznych i sprawnie 
działających pozasądowych mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących praw i 
obowiązków ustanowionych na mocy 
niniejszej dyrektywy. W przypadku gdy 

Państwa członkowskie 
zapewniają odbiorcom dostęp do prostych, 
sprawiedliwych, przejrzystych, 
niezależnych, skutecznych i sprawnie 
działających pozasądowych mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących praw i 
obowiązków ustanowionych na mocy 
niniejszej dyrektywy, za pośrednictwem 
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odbiorca jest konsumentem w rozumieniu 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/11/UE46, takie mechanizmy 
pozasądowe muszą spełniać wymogi 
jakościowe ustanowione w dyrektywie 
2013/11/UE oraz obejmować, 
w uzasadnionych przypadkach, system 
zwrotu kosztów lub rekompensaty .

niezależnego podmiotu – np. rzecznika 
praw odbiorców energii lub organu 
ochrony konsumentów – którego 
zadaniem jest dbanie o skuteczne 
rozpatrywanie skarg i pozasądowe 
rozstrzyganie sporów. Te podmioty muszą 
mieć możliwość zajmowania się 
wszystkimi skargami konsumentów na 
rynku energii, w tym skargami 
dotyczącymi ofert wiązanych, nowych 
produktów i takich usługodawców jak 
koncentratorzy i lokalne społeczności 
energetyczne. W przypadku gdy odbiorca 
jest konsumentem aktywnym lub
konsumentem w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/11/UE46, takie mechanizmy 
pozasądowe muszą spełniać wymogi 
jakościowe ustanowione w dyrektywie 
2013/11/UE oraz obejmować, 
w uzasadnionych przypadkach, system 
zwrotu kosztów lub rekompensaty
określony przez organ regulacyjny i 
rzecznika praw lub organ ochrony 
konsumentów.

_________________ _________________

46 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79. 46 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79.

Uzasadnienie

Rzecznik praw odbiorców energii i organy ochrony konsumentów okazali się niezbędnym, 
niezależnym instrumentem wspierania konsumentów i innych uczestników rynku, dzięki 
któremu udaje się rozstrzygać spory w trybie pozasądowym, a jednocześnie chronić prawa 
konsumentów. W tym artykule powinny zostać uwzględnione postanowienia przyjęte na 9. 
Obywatelskim Forum Energetycznym.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
wprowadzają odpowiednie środki w celu 
ochrony odbiorców , a w szczególności 
zapewniają istnienie odpowiednich 

1. Państwa członkowskie 
wprowadzają odpowiednie środki w celu 
ochrony odbiorców, a w szczególności 
zapewniają istnienie odpowiednich 
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zabezpieczeń chroniących odbiorców 
wrażliwych. W tym kontekście każde 
państwo członkowskie określa pojęcie 
odbiorców wrażliwych, które może się 
odnosić do ubóstwa energetycznego oraz, 
między innymi, do zakazu odłączania 
takim odbiorcom energii elektrycznej 
w sytuacjach krytycznych. Państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie 
praw i obowiązków dotyczących 
odbiorców wrażliwych. W szczególności 
wprowadzają środki w celu ochrony 
odbiorców końcowych na obszarach 
oddalonych. Państwa członkowskie 
zapewniają wysoki poziom ochrony 
konsumenta, w szczególności 
w odniesieniu do przejrzystości ogólnych 
warunków umownych, informacji 
ogólnych i mechanizmów rozstrzygania 
sporów.

zabezpieczeń chroniących odbiorców 
wrażliwych, w tym konsumentów 
zagrożonych ubóstwem energetycznym.
W tym kontekście każde państwo 
członkowskie określa pojęcie odbiorców
wrażliwych, uwzględniając szczególne 
uwarunkowania danego państwa 
członkowskiego, oraz odnosi się między 
innymi do konsumentów dotkniętych 
ubóstwem energetycznym i konsumentów 
zagrożonych ubóstwem energetycznym 
oraz do zakazu odłączania takim 
odbiorcom energii elektrycznej 
w sytuacjach krytycznych. Państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie 
praw i obowiązków dotyczących 
odbiorców wrażliwych. W szczególności 
wprowadzają środki w celu ochrony 
odbiorców końcowych na obszarach 
oddalonych. Państwa członkowskie 
zapewniają wysoki poziom ochrony 
konsumenta, w szczególności 
w odniesieniu do przejrzystości ogólnych 
warunków umownych, informacji 
ogólnych i mechanizmów rozstrzygania 
sporów.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawką 88 do art. 29 (Ubóstwo energetyczne). Problem 
ubóstwa energetycznego wymaga większej uwagi ze strony wszystkich prawodawców, 
ponieważ mają oni ważne zadanie ochrony najbardziej wrażliwych społeczności i 
zapobiegania popadnięciu grup społecznych w ubóstwo energetyczne. Działania na rzecz 
wrażliwych konsumentów powinny być zgodne ze środkami służącymi wyeliminowaniu 
ubóstwa energetycznego lub mieć w nich udział. Powyższa poprawka jest również powiązana 
z poprawką 35 do art. 5 ust. 2, obejmującego kategorię „konsumentów wrażliwych 
zagrożonych ubóstwem energetycznym”.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki, takie jak opracowanie 
krajowych planów działań w zakresie 

2. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki, takie jak opracowanie 
krajowych planów działań w zakresie 
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energii przewidujących zasiłki z systemów 
zabezpieczeń społecznych w celu 
zapewnienia niezbędnych dostaw energii 
elektrycznej dla odbiorców wrażliwych, 
lub przewidujących wsparcie służące 
poprawie efektywności energetycznej, aby 
rozwiązywać stwierdzone przypadki 
ubóstwa energetycznego, w tym również 
w szerszym kontekście ubóstwa. Środki 
takie nie utrudniają skutecznego otwarcia 
rynku określonego w art. 4, ani 
funkcjonowania rynku, a w stosownych 
przypadkach powiadamia się o nich 
Komisję zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4. 
Powiadomienie to może również 
obejmować środki przyjęte w ramach 
ogólnego systemu zabezpieczeń 
społecznych.

energii przewidujących zasiłki z systemów 
zabezpieczeń społecznych w celu 
zapewnienia niezbędnych dostaw energii 
elektrycznej dla odbiorców wrażliwych, 
przewidujących wsparcie rozwoju bardziej 
efektywnych technologii ogrzewania i 
chłodzenia oraz przewidujących wsparcie 
służące poprawie efektywności 
energetycznej, aby rozwiązywać 
stwierdzone przypadki ubóstwa 
energetycznego, w tym również 
w szerszym kontekście ubóstwa. Środki 
takie nie utrudniają skutecznego otwarcia 
rynku określonego w art. 4, ani 
funkcjonowania rynku, a w stosownych 
przypadkach powiadamia się o nich 
Komisję zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4. 
Powiadomienie to może również 
obejmować środki przyjęte w ramach 
ogólnego systemu zabezpieczeń 
społecznych.

Uzasadnienie

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) 
and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide 
mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to 
tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all 
legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and 
prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions 
should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zbiór 
kryteriów do celów pomiaru poziomu 
ubóstwa energetycznego. Państwa 
członkowskie nieprzerwanie monitorują 
liczbę gospodarstw domowych dotkniętych 
ubóstwem energetycznym i co dwa lata 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące ewolucji ubóstwa 
energetycznego oraz środków stosowanych 

Państwa członkowskie określają zbiór 
wspólnych kryteriów do celów pomiaru 
poziomu ubóstwa energetycznego i 
przyjmują szeroką, wspólną definicję 
ubóstwa energetycznego w związku z 
nowym komunikatem Komisji i jej planem 
działania przeciw ubóstwu 
energetycznemu, zgodnie z kryteriami 
przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 
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w celu zapobieżenia mu, będące częścią 
zintegrowanych krajowych sprawozdań 
okresowych w zakresie energii i klimatu, 
składanych przez nie zgodnie z art. 21 
[rozporządzenia w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, w wersji zawartej we 
wniosku COM(2016) 759].

.../... [rozporządzenie w sprawie 
zarządzania]. Państwa członkowskie 
nieprzerwanie monitorują liczbę 
gospodarstw domowych dotkniętych 
ubóstwem energetycznym i liczbę 
konsumentów zagrożonych ubóstwem 
energetycznym. Państwa członkowskie co 
dwa lata przedkładają Komisji 
sprawozdania dotyczące ewolucji ubóstwa 
energetycznego oraz środków stosowanych 
w celu zapobieżenia mu i ograniczenia go, 
będące częścią zintegrowanych krajowych 
sprawozdań okresowych w zakresie energii 
i klimatu, składanych przez nie zgodnie z 
art. 21 [rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną, w wersji 
zawartej we wniosku COM(2016) 759].

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy operator systemu 
dystrybucyjnego zaopatruje się w energię, 
którą zużywa w swoim systemie na 
pokrycie strat i na potrzeby usług 
pomocniczych niezależnych od 
częstotliwości , zgodnie z przejrzystymi, 
niedyskryminacyjnymi i opartymi na 
warunkach rynkowych procedurami, 
w każdym przypadku gdy pełni taką 
funkcję. Z wyjątkiem przypadków 
uzasadnionych analizą kosztów i korzyści, 
udzielanie przez operatora systemu 
dystrybucyjnego zamówień na usługi 
pomocnicze niezależne od częstotliwości 
odbywa się w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i na zasadach 
rynkowych, z zapewnieniem skutecznego 
udziału wszystkich uczestników rynku, w 
tym źródeł energii odnawialnej, 
odpowiedzi odbioru, instalacji 
magazynowania energii i koncentratorów, 
w szczególności poprzez ustanowienie 
wymagania, by organy regulacyjne lub 

5. Każdy operator systemu 
dystrybucyjnego zaopatruje się w energię, 
którą zużywa w swoim systemie na 
pokrycie strat i na potrzeby usług 
pomocniczych niezależnych od 
częstotliwości , zgodnie z przejrzystymi, 
niedyskryminacyjnymi i opartymi na 
warunkach rynkowych procedurami, 
w każdym przypadku gdy pełni taką 
funkcję. Z wyjątkiem przypadków 
uzasadnionych analizą kosztów i korzyści, 
udzielanie przez operatora systemu 
dystrybucyjnego zamówień na usługi 
pomocnicze niezależne od częstotliwości 
odbywa się w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny, dający pierwszeństwo 
wytwarzaniu energii ze źródeł 
odnawialnych i na zasadach rynkowych, z 
zapewnieniem skutecznego udziału 
wszystkich uczestników rynku, w tym 
źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi 
odbioru, instalacji magazynowania energii 
i koncentratorów, w szczególności poprzez 
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operatorzy systemów dystrybucyjnych w 
ścisłej współpracy ze wszystkimi 
uczestnikami rynku określili techniczne 
warunki udziału w tych rynkach, na 
podstawie wymogów technicznych 
dotyczących tych rynków oraz zdolności 
wszystkich uczestników rynku.

ustanowienie wymagania, by organy 
regulacyjne lub operatorzy systemów 
dystrybucyjnych w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi uczestnikami rynku określili 
techniczne warunki udziału w tych 
rynkach, na podstawie wymogów 
technicznych dotyczących tych rynków 
oraz zdolności wszystkich uczestników 
rynku.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
określają standardowe produkty rynkowe 
na potrzeby zamawianych usług, 
zapewniając skuteczny udział wszystkich 
uczestników rynku, w tym odnawialnych 
źródeł energii, odpowiedzi odbioru i
koncentratorów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych wymieniają wszelkie 
niezbędne informacje i koordynują 
działania z operatorami systemów 
przesyłowych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów oraz 
bezpiecznego i wydajnego działania 
systemu, a także wspierania rozwoju 
rynku. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych otrzymują odpowiednie 
wynagrodzenie za udzielanie zamówień na 
takie usługi, aby mogli odzyskać 
przynajmniej związane z tym koszty, 
obejmujące nakłady na niezbędne 
informacje i technologie komunikacyjne, w 
tym koszty związane z niezbędną 
infrastrukturą informacyjną i 
komunikacyjną.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
określają standardowe produkty rynkowe 
na potrzeby zamawianych usług, 
zapewniając skuteczny udział wszystkich 
uczestników rynku, dając pierwszeństwo 
energii z różnych odnawialnych źródeł i 
uwzględniając odpowiedź odbioru, oraz
koncentratorów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych wymieniają wszelkie 
niezbędne informacje i koordynują 
działania z operatorami systemów 
przesyłowych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów oraz 
bezpiecznego i wydajnego działania 
systemu, a także wspierania rozwoju 
rynku. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych otrzymują odpowiednie 
wynagrodzenie za udzielanie zamówień na 
takie usługi, aby mogli odzyskać 
przynajmniej związane z tym koszty, 
obejmujące nakłady na niezbędne 
informacje i technologie komunikacyjne, w 
tym koszty związane z niezbędną 
infrastrukturą informacyjną i 
komunikacyjną.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 − ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
niezbędne ramy regulacyjne w celu 
ułatwienia przyłączenia publicznie 
dostępnych i prywatnych punktów 
ładowania do sieci dystrybucyjnych. 
Państwa członkowskie zapewniają, by 
operatorzy systemów dystrybucyjnych 
współpracowali na niedyskryminacyjnych 
warunkach z wszelkimi 
przedsiębiorstwami posiadającymi na 
własność punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych, tworzącymi bądź 
obsługującymi takie punkty lub nimi 
zarządzającymi, w tym w odniesieniu do 
przyłączenia do sieci.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
niezbędne ramy regulacyjne w celu 
ułatwienia przyłączenia publicznie 
dostępnych i prywatnych punktów 
ładowania do sieci przesyłowych lub
dystrybucyjnych, zgodnie z definicją w art. 
8 ust. 2 dyrektywy (UE) .../.... [zmieniona 
dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków]. Państwa 
członkowskie zapewniają, by operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych 
współpracowali na niedyskryminacyjnych 
warunkach z wszelkimi 
przedsiębiorstwami posiadającymi na 
własność punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych, tworzącymi bądź 
obsługującymi takie punkty lub nimi 
zarządzającymi, w tym w odniesieniu do 
przyłączenia do sieci.

Uzasadnienie

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings 
Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the 
border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, 
the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member 
States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member 
States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding 
connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including 
transmission networks.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zezwolić operatorom sieci dystrybucyjnych 
na posiadanie, tworzenie bądź obsługę 
punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych lub zarządzanie takimi 
punktami tylko wtedy, gdy spełnione są 

2. Państwa członkowskie mogą 
zezwolić operatorom sieci dystrybucyjnych 
na posiadanie, tworzenie bądź obsługę 
publicznych punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych lub zarządzanie takimi 
punktami tylko wtedy, gdy spełnione są 
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następujące warunki: następujące warunki:

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych mogą posiadać, tworzyć i 
obsługiwać punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych na potrzeby własnej floty i 
zarządzać takimi punktami.

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie 
przeprowadzają w regularnych odstępach 
czasu, a przynajmniej co pięć lat, 
konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić 
potencjalne zainteresowanie uczestników 
rynku posiadaniem, tworzeniem bądź 
obsługą punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych lub zarządzaniem nimi. W 
przypadku gdy wyniki konsultacji 
społecznych wskazują, że osoby trzecie są 
w stanie posiadać, tworzyć bądź 
obsługiwać takie punkty lub nimi 
zarządzać, państwa członkowskie 
zapewniają stopniowe wycofywanie się 
operatorów systemów dystrybucyjnych z 
prowadzenia działań w tym zakresie.

4. Państwa członkowskie 
przeprowadzają w regularnych odstępach 
czasu, a przynajmniej co pięć lat, 
konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić 
potencjalne zainteresowanie uczestników 
rynku posiadaniem, tworzeniem bądź 
obsługą punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych lub zarządzaniem nimi. W 
przypadku gdy wyniki konsultacji 
społecznych wskazują, że osoby trzecie są 
w stanie posiadać, tworzyć bądź 
obsługiwać takie punkty lub nimi 
zarządzać, państwa członkowskie 
zapewniają stopniowe wycofywanie się 
operatorów systemów dystrybucyjnych z 
prowadzenia działań w tym zakresie. 
Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
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mają prawo do odzyskania nakładów 
zainwestowanych w infrastrukturę 
ładowania na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach.

Uzasadnienie

W trosce o stabilność środowiska inwestycyjnego operatorzy systemów dystrybucyjnych 
muszą mieć prawo do odzyskania kosztów związanych z infrastrukturą niezbędną do 
elektromobilności.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych nie mogą posiadać, 
tworzyć ani obsługiwać instalacji 
magazynowania energii, ani też nimi 
zarządzać.

skreśla się

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając ust. 1b, operatorzy 
systemów dystrybucyjnych zainteresowani 
posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą 
instalacji magazynowych lub 
zarządzaniem nimi zasięgają opinii 
krajowego organu regulacyjnego na temat 
tego, czy powyższe warunki są spełnione.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. 
a) operatorom systemów dystrybucyjnych 
zezwala się na posiadanie, tworzenie bądź 
obsługę instalacji magazynowania energii 
lub zarządzanie nimi, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny w oparciu o analizę kosztów i 
korzyści oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych ocenił, że nie ma 
potrzeby stosowania warunków zgodnie z 
ust. 1 lit. a) i udzielił zgody.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
operatorom systemów dystrybucyjnych na 
posiadanie, tworzenie bądź obsługę 
instalacji magazynowych lub zarządzanie 
nimi tylko wtedy, gdy spełnione są 
następujące warunki:

2. Operatorom systemów 
dystrybucyjnych zezwala się na posiadanie, 
tworzenie bądź obsługę instalacji 
magazynowania energii lub zarządzanie 
nimi tylko wtedy, gdy takie instalacje są 
potrzebne operatorowi systemu 
dystrybucyjnego do wywiązywania się z 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, aby zapewnić wydajne, 
niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie 
systemu dystrybucyjnego, i gdy spełnione 
są następujące warunki:

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inne strony, po przeprowadzeniu 
otwartej i przejrzystej procedury 
przetargowej, nie wyraziły zainteresowania 
posiadaniem, tworzeniem ani obsługą 
instalacji magazynowych, ani też
zarządzaniem nimi;

a) inne strony, po przeprowadzeniu 
otwartej i przejrzystej procedury 
przetargowej podlegającej nadzorowi ze 
strony krajowych organów regulacyjnych, 
nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, 
tworzeniem bądź obsługą instalacji 
magazynowych ani zarządzaniem nimi, a 
operator systemu dystrybucyjnego uznany 
został za gospodarnego uczestnika rynku; 



PE604.859v03-00 58/72 AD\1139778PL.docx

PL

oraz

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instalacje takie są operatorom
systemów dystrybucyjnych niezbędne do
wywiązywania się z ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy, aby 
zapewnić wydajne, niezawodne i 
bezpieczne funkcjonowanie systemu 
dystrybucyjnego; oraz

b) instalacje takie są wykorzystywane 
przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych wyłącznie w celu
wywiązywania się z ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy, aby 
zapewnić wydajne, niezawodne i 
bezpieczne funkcjonowanie systemu 
dystrybucyjnego, i nie są wykorzystywane 
do sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku;

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organ regulacyjny ocenił 
konieczność takiego odstępstwa 
uwzględniając warunki, o których mowa 
w lit. a) i b), i udzielił zgody.

skreśla się

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne 
przeprowadzają w regularnych odstępach 
czasu, a przynajmniej co pięć lat, 
konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić 
potencjalne zainteresowanie uczestników 
rynku inwestowaniem w instalacje 

4. Organy regulacyjne 
przeprowadzają w regularnych odstępach 
czasu, a przynajmniej co pięć lat, 
konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić 
potencjalne zainteresowanie uczestników 
rynku inwestowaniem w instalacje 
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magazynowania energii, ich tworzeniem 
bądź obsługą lub zarządzaniem nimi. W 
przypadku gdy wyniki konsultacji 
społecznych wskazują, że osoby trzecie są 
w stanie posiadać, tworzyć bądź 
obsługiwać takie instalacje lub nimi 
zarządzać, państwa członkowskie 
zapewniają stopniowe wycofywanie się 
operatorów systemów dystrybucyjnych z 
prowadzenia działań w tym zakresie.

magazynowania energii, ich tworzeniem 
bądź obsługą lub zarządzaniem nimi. W 
przypadku gdy wyniki konsultacji 
społecznych i analiza kosztów i korzyści 
wskazują, że osoby trzecie są zdolne
posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie 
instalacje lub nimi zarządzać w racjonalny 
pod względem kosztów sposób oraz że są 
tym zainteresowane, państwa 
członkowskie zapewniają stopniowe 
wycofywanie się operatorów systemów 
dystrybucyjnych z prowadzenia działań w 
tym zakresie. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych mają prawo do 
odzyskania nakładów zainwestowanych w 
instalacje magazynowe na sprawiedliwych 
i rozsądnych warunkach.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
ułatwiać rozbudowę podstawowej sieci 
publicznie dostępnych punktów ładowania 
w celu wyeliminowania barier w 
początkowym rozwoju elektromobilności.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zarządzanie przepływami energii 
elektrycznej w systemie z uwzględnieniem 
wymiany z innymi wzajemnie 
połączonymi systemami. W tym celu 
operator systemu przesyłowego jest 
odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego 
systemu elektroenergetycznego oraz, 
w tym kontekście, za zapewnianie 

d) zarządzanie przepływami energii 
elektrycznej w systemie z uwzględnieniem
wymiany z innymi wzajemnie 
połączonymi systemami. W tym celu 
operator systemu przesyłowego jest 
odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego 
systemu elektroenergetycznego oraz, 
w tym kontekście, za zapewnianie 
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dostępności wszelkich niezbędnych usług 
pomocniczych, w tym usług świadczonych 
w ramach odpowiedzi odbioru i 
magazynowania energii , w zakresie, 
w jakim ta dostępność jest niezależna od 
jakiegokolwiek innego systemu 
przesyłowego, z którym jego system jest 
wzajemnie połączony;

dostępności wszelkich niezbędnych usług 
pomocniczych, w tym usług świadczonych 
w ramach odpowiedzi odbioru i 
magazynowania energii oraz przez pojazdy 
elektryczne w zakresie, w jakim ta 
dostępność jest niezależna od 
jakiegokolwiek innego systemu 
przesyłowego, z którym jego system jest 
wzajemnie połączony;

Uzasadnienie

Pojazdy elektryczne mogą świadczyć cenne usługi systemowe, zasilając sieć energią 
elektryczną lub zmieniając swój poziom naładowania. Dlatego operator sieci przesyłowej 
powinien posiadać informacje w czasie rzeczywistym dotyczące zapotrzebowania ze strony 
pojazdu elektrycznego. Ta poprawka odpowiada stwierdzeniu Komisji zawartemu w motywie 
27, że elektromobilność stanowi ważny element transformacji energetyki i że dyrektywa 
powinna przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków dla wszystkich rodzajów 
pojazdów elektrycznych.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) cyfryzację systemów przesyłowych 
w celu zapewnienia między innymi 
skutecznego pozyskiwania i 
wykorzystywania danych w czasie 
rzeczywistym, inteligentne podstacje;

Uzasadnienie

Cyfryzacja sieci i rozbudowa inteligentnych sieci nie mogą być ograniczone do dystrybucji –
stanowią one rozwiązanie dla całego systemu. Jednak KE wiąże rozwiązania cyfrowe 
wyłącznie z operatorami systemów dystrybucyjnych, negując fakt, że przesył na równi 
z dystrybucją musi ulec transformacji cyfrowej (np. skuteczne pozyskiwanie 
i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, inteligentne podstacje itp.). Cyfryzacja jest 
przecież czymś więcej niż instalowaniem inteligentnych liczników na rynku detalicznym. 
Innowacje są niezbędne na poziomie systemowym i nie powinny być rozdzielane na przesył 
i dystrybucję.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) zarządzanie danymi, 
cyberbezpieczeństwo i ochronę danych;

Uzasadnienie

Zarządzanie danymi jest szerokim pojęciem, które obejmuje również dane niezbędne do 
funkcjonowania całego systemu, do rozrachunku, do pomiaru zarówno u konsumentów, jak 
i u producentów, lub ich przechowywanie przyłączone w dowolnym miejscu systemu itp. 
Właściwe mechanizmy ochrony integralności tych danych i systemów danych zarządzanych 
przez operatorów systemów przesyłowych przed wszelkiego rodzaju atakami należą do 
podstawowych zadań wszystkich operatorów systemów przesyłowych i dlatego również 
powinny zostać przypisane operatorom systemów przesyłowych.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić, że jeden lub kilka obowiązków 
wymienionych w ust. 1 lit. a)–j) nakłada 
się na operatora systemu przesyłowego 
innego niż operator będący właścicielem 
systemu przesyłowego, na którym w 
przeciwnym przypadku ciążyłyby odnośne 
obowiązki. Operator systemu 
przesyłowego, któremu powierza się te 
zadania, musi być certyfikowany jako 
operator z rozdziałem własnościowym i 
spełniać wymagania określone w art. 43, 
ale nie musi być właścicielem systemu 
przesyłowego, za który jest 
odpowiedzialny. Operator systemu 
przesyłowego będący właścicielem 
systemu przesyłowego musi spełniać 
wymagania określone w rozdziale VI i być 
certyfikowany zgodnie z art. 43.

2. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić, że jeden lub kilka obowiązków 
wymienionych w ust. 1 lit. a)–j) nakłada 
się na operatora systemu przesyłowego 
innego niż operator będący właścicielem 
systemu przesyłowego, na którym w 
przeciwnym przypadku ciążyłyby odnośne 
obowiązki, pod warunkiem złożenia 
oficjalnego i uzasadnionego wniosku 
przez operatora systemu przesyłowego 
pragnącego przenieść którykolwiek ze 
swoich obowiązków i pod warunkiem 
uzyskania zgody ze strony 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego. Operator systemu 
przesyłowego, któremu powierza się te 
zadania, musi być certyfikowany jako 
operator z rozdziałem własnościowym i 
spełniać wymagania określone w art. 43, 
ale nie musi być właścicielem systemu 
przesyłowego, za który jest 
odpowiedzialny. Operator systemu 
przesyłowego będący właścicielem 
systemu przesyłowego musi spełniać 
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wymagania określone w rozdziale VI i być 
certyfikowany zgodnie z art. 43.

Uzasadnienie

Zastosowanie tego przepisu umożliwia przekazywanie pewnych funkcji związanych z obsługą 
systemu (wymienionych w art. 40 ust. 1) przez jednego operatora systemu przesyłowego 
innemu (nowemu lub istniejącemu). To przekazanie funkcji może mieć istotne skutki dla 
wydajności i bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniało skuteczny udział 
wszystkich uczestników rynku, w tym
źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi 
odbioru, instalacji magazynowania energii 
i koncentratorów, w szczególności poprzez 
ustanowienie wymagania, by organy 
regulacyjne lub operatorzy systemów 
przesyłowych w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi uczestnikami rynku określili 
techniczne warunki udziału w tych 
rynkach, na podstawie wymogów 
technicznych dotyczących tych rynków 
oraz zdolności wszystkich uczestników 
rynku.

b) zapewniało, dając pierwszeństwo 
różnym źródłom energii odnawialnej,
skuteczny udział wszystkich uczestników 
rynku, w tym odpowiedzi odbioru, 
instalacji magazynowania energii i 
koncentratorów, w szczególności poprzez 
ustanowienie wymagania, by organy 
regulacyjne lub operatorzy systemów 
przesyłowych w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi uczestnikami rynku określili 
techniczne warunki udziału w tych 
rynkach, na podstawie wymogów 
technicznych dotyczących tych rynków 
oraz zdolności wszystkich uczestników 
rynku.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorom systemów 
przesyłowych zabrania się posiadania
bądź obsługi instalacji magazynowania 
energii lub zarządzania nimi, operatorzy ci 
nie mogą również bezpośrednio ani 
pośrednio posiadać aktywów kontrolnych 
świadczących usługi pomocnicze.

1. Operatorom systemów 
przesyłowych zezwala się na posiadanie
bądź obsługę instalacji magazynowania 
energii lub zarządzanie nimi oraz na 
bezpośrednie lub pośrednie posiadanie
aktywów kontrolnych świadczących usługi 
pomocnicze, w przypadku gdy te instalacje 
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lub te aktywa stanowią integralną część 
systemu przesyłowego oraz gdy krajowy 
organ regulacyjny udzielił zgody, a także 
we wszelkich innych przypadkach, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

a) inne strony, po przeprowadzeniu 
otwartej i przejrzystej procedury 
przetargowej podlegającej nadzorowi ze 
strony krajowego organu regulacyjnego, 
nie wyraziły zainteresowania 
posiadaniem, kontrolowaniem lub 
obsługą takich opłacalnych instalacji 
służących magazynowaniu bądź 
świadczeniu usług pomocniczych na rzecz 
operatora systemu przesyłowego, ani też 
zarządzaniem nimi; oraz

b) takie instalacje lub usługi 
pomocnicze są operatorom systemów 
przesyłowych niezbędne do wywiązywania 
się z ich obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy, aby zapewnić 
wydajne, niezawodne i bezpieczne 
funkcjonowanie systemu przesyłowego, i 
nie są wykorzystywane do sprzedaży 
energii elektrycznej na rynku.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając ust. 1b, operatorzy 
systemów przesyłowych zainteresowani 
posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą 
instalacji magazynowych lub 
zarządzaniem nimi zasięgają opinii 
krajowego organu regulacyjnego na temat 
tego, czy warunki przewidziane w ust. 1 są 
spełnione.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. 
a) operatorom systemów przesyłowych 
zezwala się na posiadanie, tworzenie bądź 
obsługę instalacji magazynowania energii 
lub zarządzanie nimi, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny w oparciu o analizę kosztów i 
korzyści oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych ocenił, że nie ma 
potrzeby stosowania warunków zgodnie z 
ust. 1 lit. a) i udzielił zgody.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
operatorom systemów przesyłowych na 
posiadanie lub obsługę instalacji 
magazynowych bądź aktywów 
świadczących usługi pomocnicze 
niezależne od częstotliwości lub na 
zarządzanie takimi instalacjami bądź 
aktywami tylko w przypadku, gdy 
spełnione są następujące warunki:

skreśla się

a) inne strony, po przeprowadzeniu 
otwartej i przejrzystej procedury 
przetargowej, nie wyraziły 
zainteresowania posiadaniem, 
kontrolowaniem lub obsługą takich 
instalacji służących magazynowaniu bądź 
świadczeniu usług pomocniczych 
niezależnych od częstotliwości na rzecz 
operatora systemu przesyłowego, ani też 
zarządzaniem nimi;

b) takie instalacje lub usługi 
pomocnicze niezależne od częstotliwości 
są operatorom systemów przesyłowych 
niezbędne do wywiązywania się z ich 
obowiązków wynikających z niniejszej 
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dyrektywy, aby zapewnić wydajne, 
niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie 
systemu przesyłowego i nie są one 
wykorzystywane do sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku; oraz

c) organ regulacyjny ocenił 
konieczność takiego odstępstwa 
uwzględniając warunki, o których mowa 
w lit. a) i b) niniejszego ustępu, i udzielił 
zgody.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operator systemu przesyłowego 
przeprowadza w regularnych odstępach 
czasu, a przynajmniej co pięć lat, 
konsultacje społeczne dotyczące 
wymaganych usług magazynowania, aby 
ocenić potencjalne zainteresowanie 
uczestników rynku inwestowaniem w takie 
instalacje, i kończy swoją działalności w 
zakresie magazynowania w przypadku gdy 
osoby trzecie mogą świadczyć taką usługę
w sposób racjonalny pod względem 
kosztów.

4. Operator systemu przesyłowego 
przeprowadza w regularnych odstępach 
czasu, a przynajmniej co pięć lat, pod 
nadzorem krajowego organu 
regulacyjnego, konsultacje społeczne 
dotyczące wymaganych usług 
magazynowania, aby na nowo ocenić 
potencjalne zainteresowanie uczestników 
rynku inwestowaniem w takie instalacje, 
tworzeniem bądź obsługą takich instalacji 
lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy 
wyniki konsultacji społecznych i analiza 
kosztów i korzyści wskazują, że osoby 
trzecie są zdolne posiadać, tworzyć bądź 
obsługiwać takie instalacje lub nimi 
zarządzać w racjonalny pod względem 
kosztów sposób oraz że są tym 
zainteresowane, państwa członkowskie 
zapewniają stopniowe wycofywanie się 
operatorów systemów przesyłowych z 
prowadzenia działań w tym zakresie. 
Operatorzy systemów przesyłowych mają 
prawo do odzyskania nakładów 
zainwestowanych w takie instalacje na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Poprawka 114
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
klauzul wyłączności, które mogą 
uniemożliwiać dużym odbiorcom innym 
niż gospodarstwa domowe jednoczesne 
zawieranie umów z więcej niż jednym 
dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym 
zakresie, a w stosownych przypadkach 
powiadamianie o takich praktykach 
krajowych organów ochrony konkurencji;

o) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
klauzul wyłączności, które mogą 
uniemożliwiać odbiorcom jednoczesne 
zawieranie umów z więcej niż jednym 
dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym 
zakresie, a w stosownych przypadkach 
powiadamianie o takich praktykach 
krajowych organów ochrony konkurencji;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie poprawek 98 i 128 oraz 
umożliwić osobom indywidualnym zawieranie umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. 
Wprowadza ona spójność między poprawkami 128, 144 i 151. Możliwość zawierania umów 
z co najmniej dwoma dostawcami energii elektrycznej powinni mieć odbiorcy wszystkich 
rodzajów. Odbiorca będący gospodarstwem domowym może chcieć zawrzeć umowę zakupu 
energii z operatorem instalacji produkującej energię na miejscu lub w pobliżu oraz drugą 
umowę ze stałym dostawcą na dostawę pozostałej potrzebnej energii. To kluczowa zachęta 
sprzyjająca większej aktywności odbiorców oraz rozwojowi odnawialnych źródeł energii 
i zużyciu energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) pomoc w zapewnieniu, przy udziale 
innych właściwych organów, aby środki 
ochrony konsumenta były 
skuteczne i egzekwowane;

q) pomoc w zapewnieniu, przy udziale 
innych właściwych organów, aby nowe i 
istniejące środki ochrony konsumenta, w 
tym prawa aktywnych konsumentów, były 
skuteczne i egzekwowane;
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera x a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

xa) monitorowanie dostępu lokalnych 
społeczności energetycznych do rynku, w 
tym liczby istniejących lokalnych 
społeczności energetycznych, barier
regulacyjnych uniemożliwiających im 
dostęp do rynku lub udział w różnego 
rodzaju działalności, ich równego 
traktowania, ich wpływu na konkurencję i 
ochronę konsumentów oraz korzyści, jakie 
one oferują, w tym dla konsumentów 
wrażliwych i gospodarstw domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W celu zwiększenia przejrzystości 
na rynku i dostarczenia wszystkim 
zainteresowanym stronom wszelkich 
niezbędnych informacji, decyzji lub 
propozycji decyzji dotyczącej taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, o których 
mowa w art. 60 ust. 3, organy regulacyjne 
udostępniają uczestnikom rynku 
szczegółowy opis metody i powiązanych 
kosztów, zastosowanych do obliczenia 
odpowiednich taryf sieciowych.

8. W celu zwiększenia przejrzystości 
na rynku i dostarczenia wszystkim 
zainteresowanym stronom wszelkich 
niezbędnych informacji, decyzji lub 
propozycji decyzji dotyczącej taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych, o których 
mowa w art. 60 ust. 3, krajowe organy 
regulacyjne udostępniają uczestnikom 
rynku szczegółowy opis metody i leżących 
u jej podstaw założeń zastosowanych do
obliczenia odpowiednich taryf sieciowych, 
które muszą obejmować ocenę kosztów i 
korzyści rozproszonych zasobów 
energetycznych, w tym ocenę ich 
potencjalnej wartości dla sieci i ich 
wkładu w realizację innych celów polityki 
energetycznej, w szczególności wartości 
wnoszonych przez odbiorców aktywnych i 
przez lokalne społeczności energetyczne.
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Poprawka 118

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawierać jasną i widoczną 
informację o właścicielach narzędzia i o 
osobie fizycznej lub prawnej będącej 
operatorem narzędzia;

b) zawierać jasną i widoczną 
informację o właścicielach narzędzia i o 
osobie fizycznej lub prawnej będącej 
operatorem narzędzia oraz informację o 
tym, jak te narzędzia są finansowane;

Poprawka 119

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostarczać dokładnych i aktualnych 
informacji oraz zawierać informację o 
tym, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji;

e) dostarczać dokładnych i aktualnych 
informacji oraz informacji o tym, kiedy 
dokonano ostatniej aktualizacji, 
obejmujących;

- taryfę oraz udział podatków, opłat i 
innych należności w taryfie energetycznej;

- procentowy udział źródeł energii w 
ogólnym koszyku energetycznym w 
poprzednim roku;

- w przypadku ofert dotyczących 
energii ze źródeł odnawialnych 
informacje o udziale każdego źródła 
energii w energii elektrycznej nabywanej 
przez odbiorcę, w tym o udziale każdego z 
odnawialnych źródeł energii w podziale 
na technologie i na kraj pochodzenia, o 
udziale lub odsetku zużycia energii z 
bezpośredniej dostawy od producentów 
energii ze źródeł odnawialnych i energii 
wyprodukowanej na własny użytek przez 
dostawcę, oraz o działaniach 
przynoszących dodatkowe korzyści 
środowiskowe i społeczne, w tym o 
nowych inwestycjach w odnawialne źródła 
energii;

- dokładny charakter reklamowanej 
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„zielonej taryfy”, w tym poziom 
dodatkowości;

- informacje o oddziaływaniu 
koszyka energetycznego na środowisko 
pod względem emisji CO2 i odpadów 
promieniotwórczych powstałych przy 
produkcji energii elektrycznej z ogólnego 
koszyka paliw wykorzystanych przez 
dostawcę w poprzednim roku;

- jakość usług, procedury 
rozpatrywania skarg, poziom zadowolenia 
konsumentów lub praktyki wprowadzające 
w błąd;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto odbiorcom końcowym udostępnia 
się porównania z przeciętnym 
standaryzowanym lub referencyjnym 
odbiorcą energii z tej samej kategorii 
użytkowników, zamieszczając je w 
rachunkach i rozliczeniach okresowych, 
dostarczając je wraz z nimi lub 
zamieszczając w tych rachunkach i 
rozliczeniach informację, gdzie można 
znaleźć takie porównania.

Ponadto odbiorcom końcowym udostępnia 
się porównania z przeciętnym 
standaryzowanym lub referencyjnym 
odbiorcą energii z tej samej kategorii 
użytkowników wraz z analizą zawierającą 
ocenę, która z przedstawionych taryf 
byłaby najkorzystniejsza dla konsumenta, 
gdyby w nadchodzącym roku powtórzył się 
wzorzec zużycia z roku poprzedniego, 
zamieszczając je w rachunkach i 
rozliczeniach okresowych, dostarczając je 
wraz z nimi lub zamieszczając w tych 
rachunkach i rozliczeniach informację, 
gdzie można znaleźć takie porównania i 
analizę.

Uzasadnienie

Dzięki informacji o najkorzystniejszej taryfie konsument uniknie sytuacji, w której jest 
skazany na nieaktualną i niekorzystną taryfę.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 4 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jako minimum odesłanie do 
istniejących źródeł informacji, takich jak 
strony internetowe, zawierających 
publicznie dostępne informacje dotyczące 
oddziaływania na środowisko, co najmniej 
pod względem emisji CO2 i odpadów 
promieniotwórczych powstałych przy 
produkcji energii elektrycznej z ogólnego 
koszyka paliw wykorzystanych przez 
dostawcę w poprzednim roku;

c) informacje dotyczące 
oddziaływania na środowisko, co najmniej 
pod względem emisji CO2 i odpadów 
promieniotwórczych powstałych przy 
produkcji energii elektrycznej z ogólnego 
koszyka paliw wykorzystanych przez 
dostawcę w poprzednim roku;

Uzasadnienie

Konsumentowi trzeba bezpośrednio dostarczyć podstawowych informacji o jego zużyciu 
energii.
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