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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zasadniczo sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje priorytety Komisji Europejskiej 
znajdujące się w pakiecie dotyczącym czystej energii: nacisk na efektywność energetyczną, 
globalne przywództwo UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie 
odbiorcom energii na uczciwych warunkach. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu stworzenie zintegrowanego rynku energii, który 
przynosi szereg korzyści, takich jak integracja i rozwój dużych ilości energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w sposób opłacalny i pozwalający na dalsze oszczędności 
energii dzięki bardziej przejrzystej polityce cenowej. 

Przepisy ogólne

Prawodawstwo UE musi znaleźć równowagę pomiędzy podejściem rynkowym i skutecznością 
regulacji. Korekty rynkowe mogą się okazać nieuniknione, aby przezwyciężyć niedoskonałości 
rynku i osiągnąć cele o charakterze społecznym i gospodarczym. Właściwa równowaga jest 
niezbędna, aby umożliwić transformację energetyczną po najniższych kosztach społecznych.

Dysponowanie priorytetowe

Jeżeli chcemy utrzymać globalne przywództwo UE w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
likwidacja priorytetowego dostępu i dysponowania, które przysługują elektrowniom 
wytwarzającym energię ze źródeł odnawialnych, może się okazać przedwczesna, w sytuacji 
gdy na rynku hurtowym wciąż występują zakłócenia. Przepisy dotyczące usunięcia 
dysponowania priorytetowego i ograniczania należy poddać ostrożnej ocenie. 

Opłaty sieciowe i dochód z ograniczeń

Do nowego opracowania taryf sieciowych należy podchodzić ostrożnie. Próbując lepiej 
odzwierciedlić rzeczywiste warunki użytkowania sieci, nie należy zapominać o zasadzie 
solidarności. 

Proponowany przegląd ogranicza korzystanie z dochodów pochodzących z procedur 
zarządzania ograniczeniami do kosztów związanych z dostępnością mocy i kosztów 
związanych z dostępnością zdolności połączeń wzajemnych. W momencie osiągnięcia celów 
w zakresie połączeń tym bardziej należy pozostawić możliwość przesłania dochodów z 
ograniczeń z powrotem do użytkowników sieci w celu zapewnienia poparcia społecznego. 

Wystarczalność zasobów

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje formalizację skoordynowanej europejskiej 
metodologii wystarczalności zasobów jako niezbędny krok w kierunku zapewnienia 
porównywalnych ocen. 

Niemniej jednak konieczne jest poświęcenie dalszej uwagi osiągnięciu właściwej równowagi 
między, z jednej strony, szczeblem europejskim oraz, z drugiej strony, szczeblem regionalnym 
i krajowym. W związku z tym skoordynowanej europejskiej ocenie wystarczalności zasobów 
powinny towarzyszyć oceny koncentrujące się na szczeblu krajowym lub regionalnym (o 
większym stopniu szczegółowości, większej wrażliwości, uwzględniające sytuację lokalną 
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etc.). 

Należy odpowiednio zweryfikować powody wprowadzenia mechanizmów zdolności 
wytwórczych, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw po jak najniższych kosztach dla 
odbiorców. Koszty mechanizmów zdolności wytwórczych i ich wpływ na rachunki odbiorców 
powinny zostać poddane starannej ocenie. Mechanizmy zdolności wytwórczych należy 
tworzyć na podstawie przejrzystych kryteriów, które obejmują elastyczność i nie powinny stać 
w sprzeczności z celami UE w zakresie klimatu i energii. Mechanizmy zdolności wytwórczych 
powinny być środkiem przejściowym do wykorzystania w ostateczności, który jest ograniczony 
w czasie i posiada jasno określoną strategię wyjścia. 

Praca systemu przesyłowego

Sprawozdawca uważa, że aby pomyślnie połączyć różne krajowe rynki energii, niezbędna jest 
skuteczna koordynacja europejskiego systemu energetycznego. Koordynacja regionalna 
między operatorami systemu przesyłowego to kluczowy element na drodze do unii 
energetycznej. Ostatnio stała się ona obowiązkowa na mocy różnych rozporządzeń UE 
(kodeksy sieci i wytyczne). Dalsze przekazywanie zadań i rozszerzenie podstaw współpracy w 
ramach ośrodków współpracy regionalnej jest z pewnością potrzebne, jednak warto się 
zastanowić, czy podejście odgórne gwarantuje sukces. Ramy ustawodawcze powinny wspierać 
opracowywanie europejskiego wymiaru procesu przekazywania w podejściu oddolnym. 

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 rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unia energetyczna ma na celu 
zapewnienie odbiorcom – gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom –
bezpiecznej, zrównoważonej, 
konkurencyjnej i przystępnej cenowo 
energii. W ujęciu historycznym system 
elektroenergetyczny był zdominowany 
przez zintegrowane pionowo, często 
państwowe monopole eksploatujące duże 
scentralizowane elektrownie jądrowe lub 
elektrownie na paliwa kopalne. Rynek 
wewnętrzny energii elektrycznej, który jest 
stopniowo realizowany od 1999 roku, ma 
na celu zapewnienie prawdziwej 

(2) Unia energetyczna ma na celu 
zapewnienie odbiorcom – gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom –
bezpiecznej, zrównoważonej, 
konkurencyjnej i przystępnej cenowo 
energii. W ujęciu historycznym system 
elektroenergetyczny był zdominowany 
przez zintegrowane pionowo, często 
państwowe monopole eksploatujące duże 
scentralizowane elektrownie jądrowe lub 
elektrownie na paliwa kopalne. Rynek 
wewnętrzny energii elektrycznej, który jest 
stopniowo realizowany od 1999 roku, ma 
na celu zapewnienie prawdziwej 
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możliwości wyboru wszystkim 
konsumentom w Unii, zarówno 
obywatelom, jak i przedsiębiorstwom, 
stworzenie nowych możliwości 
gospodarczych oraz zwiększenie poziomu 
handlu transgranicznego, aby osiągnąć w 
ten sposób zwiększenie wydajności, 
konkurencyjne ceny i wyższe standardy 
usług oraz przyczynić się do 
bezpieczeństwa dostaw i stabilności. 
Wewnętrzny rynek energii elektrycznej 
doprowadził do zwiększenia konkurencji, 
zwłaszcza na poziomie hurtowym, oraz 
intensyfikacji obrotu transgranicznego. 
Pozostaje on fundamentem wydajnego 
rynku energii.

możliwości wyboru wszystkim 
konsumentom w Unii, zarówno 
obywatelom, jak i przedsiębiorstwom, 
stworzenie nowych możliwości 
gospodarczych dla przedsiębiorstw, 
promowanie spółdzielczych modeli 
energetyki obywatelskiej z regionalną 
wartością dodaną oraz zwiększenie 
poziomu handlu transgranicznego, aby 
osiągnąć w ten sposób zwiększenie 
wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe 
standardy usług oraz przyczynić się do 
bezpieczeństwa dostaw i stabilności. 
Wewnętrzny rynek energii elektrycznej 
doprowadził do zwiększenia konkurencji, 
zwłaszcza na poziomie hurtowym, oraz 
intensyfikacji obrotu transgranicznego. 
Pozostaje on fundamentem wydajnego 
rynku energii.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z celami wniosku Komisji w sprawie przekształcenia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasada „efektywność energetyczna 
przede wszystkim” odgrywa ważną rolę w 
projektowaniu rynku energii elektrycznej. 
Dzięki promowaniu równych warunków 
działania dla rozwiązań po stronie 
odbioru, w tym odpowiedzi odbioru i 
usprawnień pod względem efektywności 
energetycznej, zapewnia ona skuteczność 
rynku w osiąganiu celów unii 
energetycznej oraz ram polityki 
klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W przeszłości odbiorcy energii 
elektrycznej zachowywali się całkowicie 
pasywnie, nabywając energię elektryczną 
po cenach regulowanych niemających 
bezpośredniego związku z sytuacją 
rynkową. W przyszłości odbiorcom należy 
umożliwić pełne uczestnictwo w rynku na 
równi z innymi uczestnikami rynku. W 
celu uwzględnienia coraz większego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
przyszły system elektroenergetyczny musi 
wykorzystywać wszystkie dostępne źródła 
elastyczności, w szczególności odpowiedź 
odbioru i magazynowanie. Aby osiągnąć 
obniżenie emisyjności przy jak 
najmniejszym koszcie, system ten musi 
również wspierać efektywność 
energetyczną.

(5) W przeszłości odbiorcy energii 
elektrycznej zachowywali się całkowicie 
pasywnie, nabywając energię elektryczną 
po cenach regulowanych niemających 
bezpośredniego związku z sytuacją 
rynkową. W przyszłości odbiorcom należy 
umożliwić pełne uczestnictwo w rynku na 
równi z innymi uczestnikami rynku. W 
celu uwzględnienia coraz większego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
przyszły system elektroenergetyczny musi 
wykorzystywać wszystkie dostępne źródła 
elastyczności, w szczególności odpowiedź 
odbioru i magazynowanie. Aby osiągnąć 
obniżenie emisyjności przy jak 
najmniejszym koszcie, system ten musi 
również wspierać efektywność 
energetyczną oraz tym samym ograniczać 
zapotrzebowanie na energię i pobudzać 
inwestycje w ujęciu długoterminowym.  

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ściślejsza integracja rynkowa i 
migracja w stronę wytwarzania energii 
elektrycznej w oparciu o mniej stabilne 
źródła wymaga zwiększenia wysiłków w 
celu koordynacji krajowych polityk 
energetycznych z sąsiadującymi krajami 
oraz wykorzystania szans, jakie niesie 
transgraniczny obrót energią elektryczną.

(6) Ściślejsza integracja rynkowa i 
migracja w stronę wytwarzania energii 
elektrycznej w oparciu o rozproszone i 
mniej stabilne źródła wymaga zwiększenia 
wysiłków w celu koordynacji krajowych 
polityk energetycznych z sąsiadującymi 
krajami oraz wykorzystania szans, jakie 
niesie transgraniczny obrót energią 
elektryczną.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(8) Podstawowe zasady rynkowe 
powinny przewidywać, że podstawę 
ustalania cen energii elektrycznej powinno 
stanowić prawo popytu i podaży. Ceny te 
powinny sygnalizować, kiedy potrzebna 
jest energia elektryczna, zapewniając 
zorientowane rynkowo zachęty do 
inwestowania w elastyczne źródła, takie 
jak elastyczne wytwarzanie energii 
elektrycznej, połączenia wzajemne, 
odpowiedź odbioru lub magazynowanie.

(8) Podstawowe zasady rynkowe 
powinny przewidywać, że podstawę 
ustalania cen energii elektrycznej powinno 
stanowić prawo popytu i podaży. Ceny te, 
oprócz tego, że powinny być zgodne z 
zasadami solidarności i sprawiedliwego 
podziału kosztów, powinny sygnalizować, 
kiedy potrzebna jest energia elektryczna, 
zapewniając zorientowane rynkowo 
zachęty do inwestowania w elastyczne 
źródła, takie jak elastyczne wytwarzanie 
energii elektrycznej, połączenia wzajemne, 
odpowiedź odbioru lub magazynowanie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Obniżenie emisyjności sektora 
elektroenergetycznego – w sytuacji gdy 
energia ze źródeł odnawialnych zaczyna 
zdobywać znaczącą pozycję na rynku –
stanowi główny cel unii energetycznej. W 
miarę jak Unia zmierza w stronę obniżenia 
emisyjności sektora elektroenergetycznego 
i zwiększenia popularności odnawialnych 
źródeł energii istotne jest, aby na tym 
rynku usunięto istniejące przeszkody dla 
handlu transgranicznego oraz wspierano 
inwestycje w infrastrukturę pomocniczą, na
przykład bardziej elastyczne wytwarzanie 
energii elektrycznej, połączenia wzajemne, 
odpowiedź odbioru i magazynowanie. W 
celu wsparcia tego przejścia na 
wytwarzanie z niestabilnych odnawialnych 
źródeł energii i wytwarzanie rozproszone 
oraz w celu zapewnienia, aby zasady rynku 
energii stanowiły podstawę 
funkcjonowania unijnych rynków energii 
elektrycznej w przyszłości, należy 
ponownie skierować uwagę na rynki 
krótkoterminowe i mechanizm ustalania 
cen w sposób odzwierciedlający niedobory 
mocy.

(9) Obniżenie emisyjności sektora 
elektroenergetycznego – w sytuacji gdy 
energia ze źródeł odnawialnych zaczyna 
zdobywać znaczącą pozycję na rynku –
stanowi główny cel unii energetycznej. W 
miarę jak Unia zmierza w stronę obniżenia 
emisyjności sektora elektroenergetycznego 
i zwiększenia popularności odnawialnych 
źródeł energii istotne jest, aby na tym 
rynku usunięto istniejące przeszkody dla 
handlu transgranicznego oraz wspierano 
inwestycje w infrastrukturę pomocniczą, na 
przykład bardziej elastyczne wytwarzanie 
energii elektrycznej, połączenia wzajemne, 
odpowiedź odbioru i magazynowanie. W 
celu wsparcia wprowadzenia rozwiązań w 
zakresie magazynowania energii państwa 
członkowskie powinny podjąć działania w 
celu usunięcia przestarzałych przepisów 
podatkowych prowadzących do 
podwójnego opodatkowania. W celu 
wsparcia tego przejścia na wytwarzanie z 
niestabilnych odnawialnych źródeł energii 
i wytwarzanie rozproszone oraz w celu 
zapewnienia, aby zasady rynku energii 
stanowiły podstawę funkcjonowania 
unijnych rynków energii elektrycznej w 
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przyszłości, należy ponownie skierować 
uwagę na rynki krótkoterminowe i 
mechanizm ustalania cen w sposób 
odzwierciedlający niedobory mocy.

Uzasadnienie

Skuteczne wprowadzenie magazynowania energii utrudniały przepisy kodeksów podatkowych, 
które prowadzą do podwójnego opodatkowania. Państwa członkowskie powinny zatem podjąć 
działania w celu usunięcia tych barier.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rynki krótkoterminowe przyczynią 
się do poprawy płynności i zwiększenia 
konkurencji poprzez umożliwienie 
pełnoprawnej obecności na rynku większej 
liczbie zasobów, zwłaszcza zasobów o 
bardziej elastycznym charakterze. 
Skuteczny mechanizm ustalania cen w 
sposób odzwierciedlający niedobory mocy 
stanowić będzie dla uczestników rynku 
zachętę do obecności na nim, wtedy gdy 
rynek tego najbardziej potrzebuje, oraz 
zapewni im możliwość odzyskania 
poniesionych przez nich kosztów na rynku 
hurtowym. Dlatego też niezmiernie istotne 
jest zapewnienie, w miarę możliwości, 
usunięcia administracyjnych i ukrytych 
pułapów cenowych, aby umożliwić wzrost 
cen ustalanych w oparciu o ten mechanizm 
do poziomu wartości niedostarczonej 
energii. Rynki krótkoterminowe oraz 
mechanizm ustalania cen w sposób 
odzwierciedlający niedobory mocy – gdy 
już w pełni wpiszą się w strukturę rynku –
przyczynią się do wyeliminowania innych 
środków, takich jak mechanizmy zdolności 
wytwórczych, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii. Jednocześnie mechanizm ustalania 
cen w sposób odzwierciedlający niedobory 
mocy nieprzewidujący pułapów cenowych 

(10) Rynki krótkoterminowe przyczynią 
się do poprawy płynności i zwiększenia 
konkurencji poprzez umożliwienie 
pełnoprawnej obecności na rynku większej 
liczbie zasobów, zwłaszcza zasobów o 
bardziej elastycznym charakterze. 
Skuteczny mechanizm ustalania cen w 
sposób odzwierciedlający niedobory mocy 
stanowić będzie dla uczestników rynku 
zachętę do obecności na nim, wtedy gdy 
rynek tego najbardziej potrzebuje, oraz 
zapewni im możliwość odzyskania 
poniesionych przez nich kosztów na rynku 
hurtowym. Dlatego też niezmiernie istotne 
jest zapewnienie, w miarę możliwości, 
usunięcia administracyjnych i ukrytych 
pułapów cenowych, aby umożliwić wzrost 
cen ustalanych w oparciu o ten mechanizm 
do poziomu wartości niedostarczonej 
energii. Rynki krótkoterminowe oraz 
mechanizm ustalania cen w sposób 
odzwierciedlający niedobory mocy – gdy 
już w pełni wpiszą się w strukturę rynku –
przyczynią się do wyeliminowania innych 
środków, takich jak mechanizmy zdolności 
wytwórczych, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii. Jednocześnie mechanizm ustalania 
cen w sposób odzwierciedlający niedobory 
mocy nieprzewidujący pułapów cenowych 
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na rynku hurtowym nie powinien zagrażać 
możliwości zapewnienia wiarygodnych i 
stabilnych cen odbiorcom końcowym, w 
szczególności gospodarstwom domowym i 
MŚP.

na rynku hurtowym nie powinien zagrażać 
możliwości zapewnienia wiarygodnych, 
stabilnych oraz przystępnych cen 
odbiorcom końcowym, w szczególności 
gospodarstwom domowym i MŚP.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Warunkiem niezbędnym dla 
skutecznej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii elektrycznej są 
niedyskryminacyjne i przejrzyste opłaty za 
korzystanie z sieci, w tym również z 
połączeń wzajemnych w systemie 
przesyłowym. Dostępna zdolność tych linii 
powinna zostać ustalona na najwyższym 
dopuszczalnym poziomie zgodnym ze 
standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.

(12) Warunkiem niezbędnym dla 
skutecznej konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii elektrycznej są 
niedyskryminacyjne, przejrzyste i 
adekwatne opłaty za korzystanie z sieci, w 
tym również z połączeń wzajemnych w 
systemie przesyłowym. Dostępna zdolność 
tych linii powinna zostać ustalona na 
najwyższym dopuszczalnym poziomie 
zgodnym ze standardami bezpiecznej 
eksploatacji sieci.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z celami wniosku Komisji w sprawie przekształcenia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu skutecznego 
ukierunkowania niezbędnych inwestycji 
ceny również powinny być źródłem 
sygnałów wskazujących, gdzie energia 
elektryczna jest najbardziej potrzebna. W 
obszarowym systemie 
elektroenergetycznym zapewnienie 
sygnałów prawidłowo wskazujących tę 
lokalizację wymaga spójnego, 
obiektywnego i wiarygodnego określenia 
obszarów rynkowych w ramach 

(14) W celu skutecznego 
ukierunkowania niezbędnych inwestycji 
ceny również powinny być źródłem 
sygnałów wskazujących, gdzie energia 
elektryczna jest najbardziej potrzebna. W 
obszarowym systemie 
elektroenergetycznym zapewnienie 
sygnałów prawidłowo wskazujących tę 
lokalizację wymaga spójnego, 
obiektywnego i wiarygodnego określenia 
obszarów rynkowych w ramach 
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przejrzystego procesu. Aby zapewnić 
wydajną eksploatację i planowanie unijnej 
sieci elektroenergetycznej oraz 
zagwarantować skuteczne sygnały cenowe 
w odniesieniu do nowych zdolności 
wytwórczych, odpowiedzi odbioru lub 
infrastruktury przesyłowej, obszary 
rynkowe powinny odzwierciedlać 
ograniczenie strukturalne. W szczególności 
w celu wyeliminowania ograniczenia 
wewnątrzobszarowego nie należy 
redukować międzyobszarowych zdolności 
przesyłowych.

przejrzystego procesu. Aby zapewnić 
wydajną eksploatację i planowanie unijnej 
sieci elektroenergetycznej oraz 
zagwarantować skuteczne sygnały cenowe 
w odniesieniu do nowych zdolności 
wytwórczych, odpowiedzi odbioru, 
magazynowania energii lub infrastruktury 
przesyłowej, obszary rynkowe powinny 
odzwierciedlać ograniczenie strukturalne. 
W szczególności w celu wyeliminowania 
ograniczenia wewnątrzobszarowego nie 
należy redukować międzyobszarowych 
zdolności przesyłowych.

Uzasadnienie

Zapewnienie, by magazynowanie energii było uznawane za nową klasę aktywów 
energetycznych w prawie UE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wydajne obniżenie emisyjności 
systemu elektroenergetycznego poprzez 
integrację rynku wymaga systematycznego 
znoszenia przeszkód dla handlu 
transgranicznego, aby wyeliminować 
rozdrobnienie rynku i zapewnić unijnym 
odbiorcom energii możliwość czerpania 
pełnych korzyści wynikających ze 
zintegrowanych rynków energii 
elektrycznej oraz konkurencji.

(15) Wydajne obniżenie emisyjności 
systemu elektroenergetycznego do 2050 r. 
poprzez integrację rynku wymaga 
systematycznego znoszenia przeszkód dla 
handlu transgranicznego, aby 
wyeliminować rozdrobnienie rynku i 
zapewnić unijnym odbiorcom energii 
możliwość czerpania pełnych korzyści 
wynikających ze zintegrowanych rynków 
energii elektrycznej oraz konkurencji. 
Musi ono także zapewniać sprawiedliwą 
transformację regionom wydobycia węgla 
oraz tym częściom rynku energii 
elektrycznej, które nadal w dużej mierze 
opierają się na energii elektrycznej 
wytwarzanej z węgla, ponieważ ich 
likwidacja, konieczna w ramach przejścia 
do elastycznego i zrównoważonego 
systemu elektroenergetycznego 
umożliwiającego Unii spełnienie 
wymogów porozumienia paryskiego, 
będzie wymagała podjęcia wielu wyzwań 
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gospodarczych i społecznych.

Uzasadnienie

Dekarbonizacja musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być sprawiedliwa i uzgodniona przez 
wszystkie zainteresowane strony, a także musi uwzględniać skutki społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe oraz trwałe alternatywne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, szczególnie w 
przypadkach, w których stopniowe wycofywanie się powiązane jest z zakończeniem 
działalności wydobywczej. Wkrótce mają się rozpocząć działania przygotowawcze dotyczące 
ustanowienia dialogu w ramach platformy ds. węgla, którego celem jest omówienie kwestii 
związanych z zarządzaniem, sprawiedliwym przekształcaniem i zamykaniem instalacji, a 
zasady rynku energii elektrycznej UE powinny być zgodne z tymi działaniami.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Należy uznać rolę, jaką odgrywa 
priorytetowe dysponowanie w odniesieniu 
do instalacji wytwórczych 
wykorzystujących niestabilne odnawialne 
źródła energii pod względem wspierania 
Unii w osiąganiu jej celów w zakresie 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) ENTSO energii elektrycznej 
powinna przeprowadzić dogłębną ocenę 
wystarczalności zasobów na poziomie Unii 
w średnio- i długoterminowej 
perspektywie, aby zapewnić obiektywną 
podstawę oceny problemu wystarczalności. 
Problem wystarczalności zasobów, który 
mają wyeliminować mechanizmy 
zdolności wytwórczych, należy określić na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 

(26) ENTSO energii elektrycznej 
powinna przeprowadzić dogłębną ocenę 
wystarczalności zasobów na poziomie Unii 
w średnio- i długoterminowej 
perspektywie, aby zapewnić obiektywną 
podstawę oceny problemu wystarczalności. 
Ocena ta powinna zostać uzupełniona 
bardziej szczegółowymi ocenami na 
poziomie obszarów rynkowych, państw 
członkowskich i regionów. Problem 
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szczeblu UE. wystarczalności zasobów, który mają 
wyeliminować mechanizmy zdolności 
wytwórczych, należy określić na podstawie 
tychże ocen.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ocenie wystarczalności zasobów w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
(w przedziale od następnego roku do 
następnych 10 lat) przewidzianej w 
niniejszym rozporządzeniu przyświeca 
inny cel niż sezonowym prognozom (na 
następne sześć miesięcy) określonym w 
art. 9 [Regulation on risk preparedness as 
proposed by COM(2016) 862]. Oceny 
średnio- i długoterminowe wykorzystuje 
się głównie do oceny konieczności 
zastosowania mechanizmów zdolności 
wytwórczych, natomiast sezonowe 
prognozy wykorzystuje się, aby ostrzec o 
zagrożeniach mogących pojawić się w 
okresie kolejnych sześciu miesięcy, które 
prawdopodobnie doprowadziłyby do 
znacznego pogorszenia się sytuacji w 
zakresie dostaw energii elektrycznej. 
Ponadto regionalne centra operacyjne
przeprowadzają również oceny 
wystarczalności na poziomie regionalnym, 
jak określono w unijnych przepisach 
dotyczących pracy systemu przesyłowego 
energii elektrycznej. Te oceny 
wystarczalności obejmujące bardzo bliski 
horyzont czasowy (w przedziale od 
następnego tygodnia do następnego dnia) 
są wykorzystywane w kontekście pracy 
systemu.

(27) Ocenie wystarczalności zasobów w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
(w przedziale od następnego roku do 
następnych 10 lat) przewidzianej w 
niniejszym rozporządzeniu przyświeca 
inny cel niż sezonowym prognozom (na 
następne sześć miesięcy) określonym w 
art. 9 [Regulation on risk preparedness as 
proposed by COM(2016) 862]. Oceny 
średnio- i długoterminowe wykorzystuje 
się głównie do oceny konieczności 
zastosowania mechanizmów zdolności 
wytwórczych, natomiast sezonowe 
prognozy wykorzystuje się, aby ostrzec o 
zagrożeniach mogących pojawić się w 
okresie kolejnych sześciu miesięcy, które 
prawdopodobnie doprowadziłyby do 
znacznego pogorszenia się sytuacji w 
zakresie dostaw energii elektrycznej. 
Ponadto regionalne centra koordynacji
przeprowadzają również oceny 
wystarczalności na poziomie regionalnym, 
jak określono w unijnych przepisach 
dotyczących pracy systemu przesyłowego 
energii elektrycznej. Te oceny 
wystarczalności obejmujące bardzo bliski 
horyzont czasowy (w przedziale od 
następnego tygodnia do następnego dnia) 
są wykorzystywane w kontekście pracy 
systemu.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Przed wprowadzeniem 
mechanizmów zdolności wytwórczych 
państwa członkowskie powinny ocenić 
zakłócenia regulacyjne przyczyniające się 
do pogłębienia problemu wystarczalności 
zasobów. Państwa członkowskie należy 
zobowiązać do wprowadzenia środków 
mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych zakłóceń wraz z 
określeniem harmonogramu ich wdrożenia. 
Mechanizmy zdolności wytwórczych 
należy wprowadzać wyłącznie w celu 
wyeliminowania nadal występujących 
problemów, którym nie można zaradzić 
poprzez usunięcie wspomnianych 
zakłóceń.

(28) Przed wprowadzeniem 
mechanizmów zdolności wytwórczych 
państwa członkowskie powinny ocenić 
zakłócenia regulacyjne przyczyniające się 
do pogłębienia problemu wystarczalności 
zasobów. Państwa członkowskie należy 
zobowiązać do wprowadzenia środków 
mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych zakłóceń wraz z 
określeniem harmonogramu ich wdrożenia. 
Mechanizmy zdolności wytwórczych 
należy wprowadzać wyłącznie w celu 
wyeliminowania nadal występujących 
problemów, takich jak bezpieczeństwo 
dostaw energii, którym nie można zaradzić 
poprzez usunięcie wspomnianych 
zakłóceń.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy ułatwiające skuteczny 
transgraniczny udział w mechanizmach 
zdolności wytwórczych innych niż systemy 
rezerw. Operatorzy systemów 
przesyłowych działający w kontekście 
transgranicznym powinni ułatwiać 
zainteresowanym wytwórcom udział w 
mechanizmach zdolności wytwórczych w 
innych państwach członkowskich. W tym 
celu powinni oni wyznaczać pułap 
zdolności, do jakiego jednostki wytwórcze 
mogłyby uczestniczyć w mechanizmach 
transgranicznych, umożliwiać to 
uczestnictwo i weryfikować dostępność. 
Krajowe organy regulacyjne powinny 
egzekwować przepisy dotyczące aspektów 

(31) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy ułatwiające skuteczny 
transgraniczny udział w mechanizmach 
zdolności wytwórczych innych niż rezerwy 
strategiczne. Operatorzy systemów 
przesyłowych działający w kontekście 
transgranicznym powinni ułatwiać 
zainteresowanym wytwórcom udział w 
mechanizmach zdolności wytwórczych w 
innych państwach członkowskich. W tym 
celu powinni oni wyznaczać pułap 
zdolności, do jakiego jednostki wytwórcze 
mogłyby uczestniczyć w mechanizmach 
transgranicznych, umożliwiać to 
uczestnictwo i weryfikować dostępność. 
Krajowe organy regulacyjne powinny 
egzekwować przepisy dotyczące aspektów 
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transgranicznych w państwach 
członkowskich.

transgranicznych w państwach 
członkowskich.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ze względu na zróżnicowanie 
krajowych systemów 
elektroenergetycznych i ograniczenia 
techniczne istniejących sieci 
elektroenergetycznych najlepszym 
podejściem do kwestii osiągnięcia 
postępów w integracji rynku będzie często 
podejście realizowane na poziomie 
regionalnym. Należy zatem wzmacniać 
współpracę regionalną operatorów 
systemów przesyłowych. W celu 
zapewnienia skutecznej współpracy nowe 
ramy regulacyjne powinny przewidywać 
wzmocnione zarządzanie na poziomie 
regionalnym oraz zwiększony nadzór 
regulacyjny, w tym zwiększone 
uprawnienia decyzyjne Agencji w 
kwestiach transgranicznych. Ściślejsza 
współpraca państw członkowskich może 
być również konieczna w sytuacjach 
kryzysowych, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć 
zakłócenia na rynku.

(32) Ze względu na zróżnicowanie 
krajowych systemów 
elektroenergetycznych i ograniczenia 
techniczne istniejących sieci 
elektroenergetycznych najlepszym i 
najbardziej opłacalnym podejściem do 
kwestii osiągnięcia postępów w integracji 
rynku będzie często podejście realizowane 
na poziomie regionalnym. Należy zatem 
wzmacniać współpracę regionalną 
operatorów systemów przesyłowych. W 
celu zapewnienia skutecznej współpracy 
nowe ramy regulacyjne powinny 
przewidywać wzmocnione zarządzanie na 
poziomie regionalnym oraz zwiększony 
nadzór regulacyjny, w tym zwiększone 
uprawnienia decyzyjne Agencji w 
kwestiach transgranicznych. Ściślejsza 
współpraca państw członkowskich może 
być również konieczna w sytuacjach 
kryzysowych, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć 
zakłócenia na rynku.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Regionalne centra operacyjne
powinny wykonywać określone funkcje, w 
sytuacji gdy regionalizacja tych funkcji 
wnosi wartość dodaną w porównaniu z ich 
realizacją na poziomie krajowym. Funkcje 
regionalnych centrów operacyjnych

(35) Regionalne centra koordynacji
powinny wykonywać określone funkcje, w 
sytuacji gdy regionalizacja tych funkcji 
wnosi wartość dodaną w porównaniu z ich 
realizacją na poziomie krajowym. Funkcje 
regionalnych centrów koordynacji
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powinny obejmować funkcje wykonywane 
przez regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, jak również dodatkowe 
funkcje z zakresu pracy systemu, 
funkcjonowania rynku i gotowości na 
wypadek zagrożeń. Z zakresu funkcji 
realizowanych przez regionalne centra 
operacyjne należy wyłączyć pracę systemu 
elektroenergetycznego w czasie 
rzeczywistym.

powinny obejmować funkcje wykonywane 
przez regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, jak również dodatkowe 
funkcje o znaczeniu regionalnym. Z 
zakresu funkcji realizowanych przez 
regionalne centra koordynacji należy 
wyłączyć pracę systemu 
elektroenergetycznego w czasie 
rzeczywistym.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Regionalne centra operacyjne
powinny przede wszystkim działać na 
rzecz sprawnego funkcjonowania systemu i 
rynku w regionie, a nie w interesie 
jakiegokolwiek pojedynczego podmiotu. 
Dlatego też regionalnym centrom 
operacyjnym należy powierzyć – w 
odniesieniu do niektórych funkcji –
uprawnienia do podejmowania decyzji w 
kontekście własnych działań oraz decyzji 
nakazujących podjęcie działań przez 
operatorów systemów przesyłowych w 
regionie pracy systemu, a także większą 
rolę doradczą w odniesieniu do 
pozostałych funkcji.

(36) Regionalne centra koordynacji
powinny przede wszystkim działać na 
rzecz sprawnego funkcjonowania systemu i 
rynku w regionie, a nie w interesie 
jakiegokolwiek pojedynczego podmiotu. 
Dlatego też regionalne centra koordynacji 
powinny pełnić większą rolę doradczą 
dzięki zdolności do wydawania zaleceń.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W celu zwiększenia wydajności 
sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej 
w Unii oraz zapewnienia ścisłej 
współpracy z operatorami systemów 
przesyłowych i ENTSO energii 
elektrycznej należy utworzyć europejską 

(38) W celu zwiększenia wydajności 
sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej 
w Unii oraz zapewnienia ścisłej 
współpracy z operatorami systemów 
przesyłowych i ENTSO energii 
elektrycznej należy utworzyć europejską 
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organizację zrzeszającą operatorów 
systemów dystrybucyjnych z Unii 
(„organizacja OSD UE”). Zadania 
organizacji OSD UE powinny zostać 
właściwie określone, a jej metody pracy 
powinny gwarantować skuteczność 
działania, przejrzystość oraz 
reprezentatywność unijnych operatorów 
systemów dystrybucyjnych. Organizacja 
OSD UE powinna ściśle współpracować z 
ENTSO energii elektrycznej przy 
opracowywaniu i wdrażaniu kodeksów 
sieci, w stosownych przypadkach, oraz 
powinna prowadzić prace ukierunkowane 
na wydawanie wytycznych w zakresie 
włączania m.in. wytwarzania 
rozproszonego i magazynowania w 
sieciach dystrybucyjnych lub w zakresie 
innych obszarów związanych z 
zarządzaniem sieciami dystrybucyjnymi.

organizację zrzeszającą operatorów 
systemów dystrybucyjnych z Unii 
(„organizacja OSD UE”). Zadania 
organizacji OSD UE powinny zostać 
właściwie określone, a jej metody pracy 
powinny gwarantować niezależność, 
neutralność, skuteczność działania, 
przejrzystość oraz reprezentatywność 
unijnych operatorów systemów
dystrybucyjnych, z poszanowaniem 
regionalnej specyfiki sieci
dystrybucyjnych. Organizacja OSD UE 
powinna ściśle współpracować z ENTSO 
energii elektrycznej przy opracowywaniu i 
wdrażaniu kodeksów sieci, w stosownych 
przypadkach, oraz powinna prowadzić 
prace ukierunkowane na wydawanie 
wytycznych w zakresie włączania m.in. 
wytwarzania rozproszonego i 
magazynowania w sieciach 
dystrybucyjnych lub w zakresie innych 
obszarów związanych z zarządzaniem 
sieciami dystrybucyjnymi.

Uzasadnienie

Sieci dystrybucyjne znacznie się od siebie różnią w obrębie całej Europy: począwszy od 
poziomu napięcia, przez topologię, naturalne ukształtowanie danego obszaru, na strukturze 
zużycia przez użytkowników skończywszy. Tę specyfikę należy mieć na uwadze w związku z 
działaniem organizacji OSD UE.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienie podstaw skutecznego 
osiągnięcia celów europejskiej unii 
energetycznej, a w szczególności ram 
dotyczących klimatu i energii na okres 
2020–203030, poprzez aktywację sygnałów 
rynkowych w celu zwiększenia 
elastyczności, dalszego obniżenia 
emisyjności i pobudzenia innowacji;

a) ustanowienie podstaw skutecznego 
osiągnięcia celów europejskiej unii 
energetycznej, a w szczególności ram 
dotyczących klimatu i energii na okres 
203030, poprzez aktywację sygnałów 
rynkowych w celu zwiększenia 
elastyczności, efektywności energetycznej
i pobudzenia innowacji, także z 
uwzględnieniem roli połączeń 
wzajemnych i rosnącego udziału 



AD\1141552PL.docx 17/84 PE609.648v05-00

PL

odnawialnych źródeł energii pod 
względem przejścia do zrównoważonego 
systemu elektroenergetycznego;

_________________ _________________

30 COM/2014/015 final. 30 COM/2014/015 final.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienie podstawowych zasad 
prawidłowo funkcjonujących, 
zintegrowanych rynków energii 
elektrycznej, które umożliwiają dostęp do 
rynku na zasadzie niedyskryminacji 
wszystkim dostawcom zasobów i 
odbiorcom energii elektrycznej, 
wzmacniają pozycję konsumentów, 
umożliwiają odpowiedź odbioru i 
efektywność energetyczną, ułatwiają 
agregowanie rozproszonego popytu i 
podaży oraz przyczyniają się do obniżenia 
emisyjności gospodarki poprzez 
umożliwienie integracji rynku oraz 
rekompensowanie na zasadach rynkowych 
energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych;

b) ustanowienie podstawowych zasad 
prawidłowo funkcjonujących, 
zintegrowanych rynków energii 
elektrycznej, które umożliwiają dostęp do 
rynku na zasadzie niedyskryminacji 
wszystkim dostawcom zasobów i 
odbiorcom energii elektrycznej, 
wzmacniają pozycję konsumentów, 
umożliwiają odpowiedź odbioru, 
magazynowanie energii i efektywność 
energetyczną, ułatwiają agregowanie 
rozproszonego popytu i podaży, promują 
wystarczające poziomy 
elektroenergetycznych połączeń 
wzajemnych oraz przyczyniają się do 
obniżenia emisyjności gospodarki poprzez 
umożliwienie integracji rynku oraz 
rekompensowanie na zasadach rynkowych 
energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „ograniczenie” oznacza sytuację, w 
której wszystkie składane przez 
uczestników rynku zlecenia obrotu między 
dwoma obszarami rynkowymi nie mogą 
zostać wykonane, ponieważ ich realizacja 

c) „ograniczenie” oznacza sytuację, w 
której wszystkie składane przez 
uczestników rynku zlecenia obrotu nie 
mogą zostać wykonane, ponieważ ich 
realizacja w znacznym stopniu wpłynęłaby 
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w znacznym stopniu wpłynęłaby na 
fizyczne przepływy energii w elementach
sieci, które nie są w stanie obsłużyć tych 
przepływów ;

na fizyczne przepływy energii w 
elementach sieci, które nie są w stanie 
obsłużyć tych przepływów.

Uzasadnienie

Pierwotna definicja oznaczałaby, że ograniczenia mogą występować tylko między dwoma 
obszarami rynkowymi, a nie w obrębie jednego obszaru rynkowego. Poprawka jest zatem 
niezbędna również w celu zapewnienia zgodności z definicją obszaru rynkowego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „mechanizm zdolności 
wytwórczych” oznacza środek 
administracyjny mający na celu 
zapewnienie osiągnięcia pożądanego 
poziomu bezpieczeństwa dostaw energii 
poprzez rekompensowanie zasobów za ich 
dostępność, z wyłączeniem środków 
dotyczących usług pomocniczych;

u) „mechanizm zdolności 
wytwórczych” oznacza środek 
administracyjny zapewniający konieczny 
poziom bezpieczeństwa dostaw energii 
poprzez rekompensowanie zasobów za ich 
dostępność, z wyłączeniem środków 
dotyczących usług pomocniczych, 
przyjmowany zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, zasadami 
pomocy państwa, a także z zasadami 
konieczności, proporcjonalności i 
niedyskryminacji;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) „rezerwa strategiczna” oznacza 
mechanizm zdolności wytwórczych, w 
którym zasobami dysponuje się wyłącznie 
w przypadku, gdy nie powiodło się 
rozliczenie rynku dnia następnego i rynku 
dnia bieżącego, operatorzy systemów 
przesyłowych wyczerpali swoje zasoby 
bilansujące w celu osiągnięcia równowagi 
między popytem a podażą, a 

(v) „rezerwa strategiczna” oznacza 
mechanizm zdolności wytwórczych, w 
którym zasoby znajdują się poza rynkiem i
dysponuje się nimi wyłącznie w 
przypadku, gdy nie powiodło się 
rozliczenie rynku dnia następnego, 
operatorzy systemów przesyłowych 
wyczerpali swoje zasoby bilansujące w 
celu osiągnięcia równowagi między 
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niezbilansowania na rynku w okresie, gdy 
dysponowano rezerwami, rozlicza się 
według wartości niedostarczonej energii;

popytem a podażą, a niezbilansowania na 
rynku w okresie, gdy dysponowano 
rezerwami, rozlicza się według wartości 
niedostarczonej energii;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ceny ustala się na podstawie 
popytu i podaży;

a) ceny zasadniczo odzwierciedlają 
popyt i podaż;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) unika się działań, które 
uniemożliwiają kształtowanie się cen na 
podstawie popytu i podaży lub stanowią 
bodziec zniechęcający do rozwijania 
bardziej elastycznego wytwarzania, 
niskoemisyjnego wytwarzania lub bardziej 
elastycznego popytu;

b) unika się działań, które 
uniemożliwiają kształtowanie się cen na 
podstawie popytu i podaży, chyba że mają 
one na celu solidarny i sprawiedliwy 
podział kosztów i w wystarczającym 
stopniu uwzględniają konsumentów 
dotkniętych ubóstwem energetycznym;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspiera się rozwój bardziej 
elastycznego wytwarzania, 
niskoemisyjnego wytwarzania i bardziej 
elastycznego popytu;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) od operatorów rynku wymaga się 
przeprowadzenia oceny ryzyka szkód 
stwarzanego przez nowe produkty i usługi 
dla odbiorców będących gospodarstwami 
domowymi oraz odpowiedniego 
dostosowania swoich ofert; 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) krajowe organy regulacyjne 
monitorują wydarzenia na rynku i w razie 
potrzeby modyfikują środki ochrony;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konsumentom i małym 
przedsiębiorstwom umożliwia się 
uczestnictwo w rynku poprzez 
agregowanie wytwarzania z wielu 
instalacji wytwórczych lub obciążenia z 
wielu instalacji odbiorczych, aby 
umożliwić przedstawianie wspólnych ofert 
na rynku energii elektrycznej oraz 
umożliwić ich wspólną obsługę w systemie 
elektroenergetycznym, nie naruszając 
postanowień traktatu UE dotyczących 
konkurencji;

d) konsumentom i małym 
przedsiębiorstwom umożliwia się 
uczestnictwo w rynku, indywidualnie i 
grupowo, poprzez uczestnictwo w lokalnej 
społeczności energetycznej oraz zachęca 
się do uczestnictwa poprzez agregowanie 
wytwarzania z wielu instalacji 
wytwórczych lub obciążenia z wielu 
instalacji odbiorczych, aby umożliwić 
przedstawianie wspólnych ofert na rynku 
energii elektrycznej oraz umożliwić ich 
wspólną obsługę w systemie 
elektroenergetycznym, nie naruszając 
postanowień traktatu UE dotyczących 
konkurencji;

Uzasadnienie

Ogólne zasady rynku energii elektrycznej UE powinny stanowić podstawę dla uznawania i 
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zaangażowania wszystkich form aktywnego uczestnictwa konsumentów, nie tylko przez 
agregowanie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zasady rynkowe muszą wspierać 
dekarbonizację gospodarki poprzez 
umożliwienie integracji energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych oraz zapewnienie zachęt do 
wprowadzania efektywności 
energetycznej;

e) zasady rynkowe muszą wspierać 
dekarbonizację gospodarki dzięki 
zachętom do integracji energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz 
do wprowadzania efektywności 
energetycznej;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zasady rynkowe muszą generować 
odpowiednie zachęty do inwestowania w 
wytwarzanie, magazynowanie, 
efektywność energetyczną i odpowiedź 
odbioru, aby zaspokoić potrzeby rynku, a 
tym samym zapewnić bezpieczeństwo 
dostaw energii;

f) zasady rynkowe muszą mieć na 
celu generowanie odpowiednich zachęt do 
inwestowania w wytwarzanie, w 
szczególności w zakresie 
długoterminowych inwestycji w 
niskoemisyjne wytwarzanie, 
magazynowanie, efektywność 
energetyczną i odpowiedź odbioru, aby 
zaspokoić potrzeby rynku, a tym samym 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) unika się przeszkód w 
transgranicznym przepływie energii 
elektrycznej oraz zawieraniu 

g) usuwa się przeszkody w 
transgranicznym przepływie energii 
elektrycznej oraz zawieraniu 
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transgranicznych transakcji na rynkach 
energii elektrycznej oraz na rynkach usług 
pokrewnych;

transgranicznych transakcji na rynkach 
energii elektrycznej oraz na rynkach usług 
pokrewnych;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wszystkie zasoby w zakresie 
wytwarzania, magazynowania i popytu 
uczestniczą w rynku na tych samych 
warunkach;

i) wszystkie zasoby w zakresie 
wytwarzania, magazynowania i popytu 
uczestniczą w rynku na tych samych 
warunkach, w sposób, który uwzględnia 
korzyści i koszty generowane przez te 
zasoby względem środowiska i systemu, 
ich stabilność oraz wkład w cele obniżenia 
emisyjności ustanowione w porozumieniu 
paryskim z 2015 r. i w dyrektywie (UE) 
.../...; [dyrektywa w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych];

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zasady rynkowe muszą umożliwiać 
wejście na rynek i opuszczenie rynku 
przedsiębiorstwom wytwarzającym i 
dostarczającym energię elektryczną w 
oparciu o ich własną ocenę ekonomicznej i 
finansowej rentowności ich działalności;

m) zasady rynkowe muszą umożliwiać 
wejście na rynek i opuszczenie rynku 
przedsiębiorstwom wytwarzającym 
energię elektryczną, magazynującym 
energię i dostarczającym energię 
elektryczną w oparciu o ich własną ocenę 
ekonomicznej i finansowej rentowności ich 
działalności;

Uzasadnienie

Jako że magazynowanie jest definiowane jako odrębna działalność w systemie 
elektroenergetycznym, przedsiębiorstwa magazynujące energię muszą mieć możliwość 
podejmowania decyzji o wejściu na rynek lub opuszczeniu rynku na tej samej zasadzie co inni 
uczestnicy rynku.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Sprawiedliwa transformacja

Komisja wspiera państwa członkowskie, 
które wdrażają krajową strategię na rzecz 
stopniowego ograniczania zainstalowanej 
mocy wytwórczej z węgla i wydobywczej w 
odniesieniu do węgla, za pomocą 
wszystkich dostępnych środków, w tym 
ukierunkowanego wsparcia finansowego 
umożliwiającego „sprawiedliwą 
transformację” w regionach dotkniętych 
zmianą strukturalną. Komisja pomaga 
państwom członkowskim w uwzględnianiu 
skutków społecznych, przemysłowych i w 
zakresie umiejętności wynikających z 
przejścia na czystą energię. Komisja ściśle 
współpracuje z podmiotami w regionach 
opierających się na węglu i 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji, przekazuje wytyczne, w 
szczególności w odniesieniu do dostępu do 
istniejących funduszy i programów oraz 
korzystania z nich, oraz zachęca do 
wymiany dobrych praktyk, w tym do 
dyskusji na temat przemysłowych planów 
działania i potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, za pośrednictwem 
ukierunkowanych platform, w tym 
inicjatywy na rzecz sprawiedliwej 
transformacji dla pracowników i 
społeczności ustanowionej w 
rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie zarządzania].

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszyscy uczestnicy rynku dążą do 
zapewnienia równowagi systemu i są 
finansowo odpowiedzialni za 
niezbilansowanie, które powodują w 
systemie. Uczestnicy rynku albo sami są 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
bilansowanie, albo przekazują swoją 
odpowiedzialność wybranemu przez siebie 
podmiotowi odpowiedzialnemu za 
bilansowanie.

1. Wszyscy uczestnicy rynku dążą do 
zapewnienia równowagi systemu i są 
finansowo odpowiedzialni za 
niezbilansowanie, które powodują w 
systemie, pod warunkiem, że mają oni 
dostęp do rynku bilansującego i rynku 
dnia bieżącego zgodnie z art. 5 i 6. 
Uczestnicy rynku albo sami są podmiotami 
odpowiedzialnymi za bilansowanie, albo 
przekazują swoją odpowiedzialność 
wybranemu przez siebie podmiotowi 
odpowiedzialnemu za bilansowanie.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć odstępstwo od obowiązku 
bilansowania w stosunku do:

2. Państwa członkowskie mogą – po 
zasięgnięciu opinii operatorów systemu 
dystrybucyjnego – przewidzieć odstępstwo 
od obowiązku bilansowania w stosunku do:

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektów demonstracyjnych; skreśla się

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalacji korzystających ze 
wsparcia zatwierdzonego przez Komisję na 
podstawie unijnych zasad pomocy państwa 
zgodnie z art. 107-109 TFUE i 

c) instalacji korzystających ze 
wsparcia zatwierdzonego przez Komisję na 
podstawie unijnych zasad pomocy państwa 
zgodnie z art. 107, 108 i 109 TFUE i 
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uruchomionych przed dniem [OP: entry 
into force] r. Państwa członkowskie mogą, 
z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy 
państwa, tworzyć zachęty dla uczestników 
rynku, którzy są całkowicie lub częściowo 
zwolnieni z obowiązku bilansowania, do 
podjęcie pełnego obowiązku bilansowania 
za odpowiednią rekompensatą.

uruchomionych przed dniem [OP: entry 
into force] r. Państwa członkowskie mogą, 
z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy 
państwa, tworzyć zachęty dla uczestników 
rynku, którzy objęci są całkowitym lub 
częściowym zwolnieniem dotyczącym 
konsekwencji finansowych wynikających
z obowiązku bilansowania, do podjęcia
pełnego obowiązku bilansowania za 
odpowiednią rekompensatą.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkim uczestnikom rynku 
zapewnia się dostęp do rynku 
bilansującego, czy to indywidualnie, czy 
też w drodze agregacji. Zasady i produkty 
rynku bilansującego muszą mieć na 
względzie konieczność brania pod uwagę 
rosnącego udziału wytwarzania z 
niestabilnych odnawialnych źródeł energii, 
jak również zwiększoną zdolność 
reagowania strony popytowej i 
wprowadzanie nowych technologii.

1. Wszystkim uczestnikom rynku 
zapewnia się pełny dostęp do rynku 
bilansującego, czy to indywidualnie, czy 
też w drodze agregacji. Zasady i produkty 
rynku bilansującego muszą mieć na 
względzie konieczność brania pod uwagę 
rosnącego udziału wytwarzania z 
niestabilnych odnawialnych źródeł energii, 
jak również zwiększoną zdolność
reagowania strony popytowej i 
wprowadzanie nowych technologii.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki bilansujące organizuje się w 
taki sposób, aby zapewnić faktyczny brak 
dyskryminacji uczestników rynku, 
uwzględniając różne możliwości 
techniczne wytwarzania energii z 
niestabilnych odnawialnych źródeł energii 
oraz odpowiedzi odbioru i 
magazynowania.

2. Rynki bilansujące organizuje się w 
taki sposób, aby zapewnić faktyczny brak 
dyskryminacji uczestników rynku. Rynki 
bilansujące są projektowane tak, aby 
umożliwić jak największy udział energii ze 
źródeł odnawialnych, w tym w 
szczególności zdecentralizowanego lub 
rozproszonego wytwarzania energii na 
małą skalę. Zasady rynku bilansującego 
zapewniają, by społeczności energetyczne 
posiadały proporcjonalny i łatwy dostęp 
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do rynku.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Określenia wielkości rezerwy mocy 
dokonuje się na poziomie regionalnym 
zgodnie z załącznikiem I pkt 7. Regionalne 
centra operacyjne wspierają operatorów 
systemów przesyłowych w określaniu 
ilości mocy bilansującej, którą należy 
zakupić, zgodnie z załącznikiem I pkt 8.

7. Określenia wielkości rezerwy mocy 
dokonuje się na poziomie regionalnym 
zgodnie z załącznikiem I pkt 7. Regionalne 
centra koordynacji wspierają operatorów 
systemów przesyłowych w określaniu 
ilości mocy bilansującej, którą należy 
zakupić, zgodnie z załącznikiem I pkt 8.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zakup mocy bilansującej ułatwia 
się na poziomie regionalnym zgodnie z 
załącznikiem I pkt 8. Proces zakupu 
realizuje się na rynku pierwotnym i 
organizuje w taki sposób, aby nie 
prowadził do zróżnicowanego traktowania 
uczestników rynku w procesie kwalifikacji 
wstępnej, indywidualnie lub w drodze 
agregacji.

8. Zakup mocy bilansującej ułatwia 
się na poziomie regionalnym zgodnie z 
załącznikiem I pkt 8. Proces zakupu 
realizuje się na rynku pierwotnym i nie 
prowadzi on do zróżnicowanego 
traktowania uczestników rynku w procesie 
kwalifikacji wstępnej, w tym w 
szczególności w przypadkach, gdy 
uczestnictwo ma miejsce indywidualnie 
lub w drodze agregacji.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakupu mocy bilansującej w górę i 
mocy bilansującej w dół dokonuje się 
osobno. Umowę zawiera się nie później niż 
na jeden dzień przed udostępnieniem mocy 

9. Zakupu mocy bilansującej w górę i 
mocy bilansującej w dół dokonuje się 
osobno. Umowę zawiera się nie później niż 
na jeden dzień przed udostępnieniem mocy 
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bilansującej, a okres obowiązywania 
umowy wynosi maksymalnie jeden dzień.

bilansującej, a okres obowiązywania 
umowy wynosi maksymalnie jeden dzień. 
Zgodnie z art. 34 ust. 6 i art. 36 ust. 10 
wytycznych dotyczących bilansowania, 
każdy operator systemu przesyłowego 
może złożyć wniosek do właściwego 
organu regulacyjnego o udzielenie 
zwolnienia z obowiązku stosowania zasad 
dotyczących zakupów zgodnie z 
niniejszym ustępem. 

Przedmiotowy wniosek zawiera:

a) wyszczególnienie okresu, w którym 
zwolnienie miałoby obowiązywać;

b) wyszczególnienie wielkości mocy 
bilansującej, w odniesieniu do której 
zwolnienie miałoby obowiązywać;

c) analizę oddziaływania takiego 
zwolnienia na udział zasobów 
bilansujących; oraz

d) uzasadnienie zwolnienia, 
wykazujące, że takie zwolnienie 
doprowadziłoby do wyższej efektywności 
ekonomicznej.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są zorganizowane w taki sposób, 
aby były niedyskryminujące;

a) są niedyskryminujące;

Uzasadnienie

Zasada niedyskryminacji na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego powinna mieć skutek 
prawny bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez państwa członkowskie.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Operatorzy rynku udostępniają 
produkty przeznaczone do obrotu na 
rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, 
których wielkość jest na tyle mała 
(minimalna wielkość ofert wynosząca 1 
Megawat lub mniej), aby umożliwić 
skuteczny udział w obrocie odpowiedzi 
odbioru, magazynowania energii i energii 
wytwarzanej na niewielką skalę z 
odnawialnych źródeł.

3. Operatorzy rynku udostępniają 
produkty przeznaczone do obrotu na 
rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, 
których wielkość jest na tyle mała 
(minimalna wielkość ofert wynosząca 1 
Megawat lub mniej), aby umożliwić 
skuteczny udział w obrocie odpowiedzi 
odbioru, magazynowania energii i energii 
wytwarzanej na niewielką skalę z 
odnawialnych źródeł, w tym w przypadku 
społeczności energetycznych za pomocą 
proporcjonalnego i łatwego dostępu.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie stosuje się maksymalnego 
limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, 
chyba że ustalono go jako wartość 
niedostarczonej energii określoną zgodnie 
z art. 10. Nie stosuje się minimalnego 
limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, 
chyba że ustalono go na kwotę minus 2000 
EUR lub mniej, a w przypadku gdy limit 
został osiągnięty lub oczekuje się, że 
zostanie osiągnięty – dla kolejnego dnia 
ustalono go na niższą kwotę. Przepis ten 
stosuje się między innymi do składania 
ofert i rozliczania transakcji we wszystkich 
przedziałach czasowych i obejmuje energię 
bilansującą oraz ceny niezbilansowania.

1. Nie stosuje się maksymalnego 
limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, 
chyba że ustalono go jako wartość 
niedostarczonej energii określoną zgodnie 
z art. 10. Na silnie powiązanych ze sobą 
rynkach takie maksymalne limity 
ustanawia się na takim samym poziomie 
na wszystkich obszarach rynkowych i 
rynkach, aby uniknąć zakłóceń na rynku.
Nie stosuje się minimalnego limitu 
hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba 
że ustalono go na kwotę minus 2000 EUR 
lub mniej, a w przypadku gdy limit został 
osiągnięty lub oczekuje się, że zostanie 
osiągnięty – dla kolejnego dnia ustalono go 
na niższą kwotę. Przepis ten stosuje się 
między innymi do składania ofert i 
rozliczania transakcji we wszystkich 
przedziałach czasowych i obejmuje energię 
bilansującą oraz ceny niezbilansowania.

Uzasadnienie

Na silnie powiązanych ze sobą rynkach należy zapewnić jednolity limit cenowy o charakterze 
technicznym. Bez takich jednolitych limitów w okresach niedoborów może występować brak 
wydajności, gdyż uczestnicy rynku byliby sztucznie ograniczani w transgranicznej konkurencji 
o energię różnicami w zdolności do ustalania cen ofert.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dysponując instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną, 
operatorzy systemów przesyłowych 
traktują priorytetowo instalacje wytwórcze 
wykorzystujące odnawialne źródła energii 
lub wysokosprawną kogenerację z małych 
instalacji wytwórczych lub instalacje 
wytwórcze stosujące powstające 
technologie w następującym zakresie:

2. Dysponując instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną, 
operatorzy systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych traktują priorytetowo 
instalacje wytwórcze i instalacje służące 
do magazynowania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii lub 
wysokosprawną kogenerację z małych 
instalacji wytwórczych lub instalacje 
wytwórcze stosujące powstające 
technologie w następującym zakresie:

a) instalacje wytwórcze 
wykorzystujące odnawialne źródła energii 
lub wysokosprawną kogenerację o mocy 
zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 
kW; lub 

a) instalacje wytwórcze 
wykorzystujące odnawialne źródła energii 
lub wysokosprawną kogenerację o mocy 
zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 
kW; lub 

b) projekty demonstracyjne dotyczące 
innowacyjnych technologii.

b) projekty demonstracyjne dotyczące 
innowacyjnych technologii.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instalacje wytwórcze 
wykorzystujące odnawialne źródła energii 
lub wysokosprawną kogenerację, które 
uruchomiono przed dniem [OP: entry into 
force] r. i które w momencie uruchomienia 
podlegały priorytetowemu dysponowaniu 
zgodnie z art. 15 ust. 5 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE lub art. 16 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady1

2009/28/WE, nadal podlegają 
priorytetowemu dysponowaniu. 
Priorytetowe dysponowanie przestaje mieć 
zastosowanie od dnia, w którym instalacje 

4. W celu utrzymania stabilnych ram 
regulacyjnych dla inwestorów instalacje
wytwórcze lub służące do magazynowania
wykorzystujące odnawialne źródła energii 
lub wysokosprawną kogenerację, które 
uruchomiono przed dniem [OP: entry into 
force] r. i które w momencie uruchomienia 
podlegały priorytetowemu dysponowaniu 
zgodnie z art. 15 ust. 5 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE lub art. 16 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE1, nadal podlegają 
priorytetowemu dysponowaniu. 
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wytwórcze poddano znacznym 
modyfikacjom, co ma miejsce co najmniej 
w przypadku, gdy wymagana jest nowa 
umowa przyłączeniowa lub moce 
wytwórcze uległy zwiększeniu.

Priorytetowe dysponowanie przestaje mieć 
zastosowanie od dnia, w którym instalacje 
wytwórcze lub służące do magazynowania 
poddano znacznym modyfikacjom, co ma 
miejsce co najmniej w przypadku, gdy 
wymagana jest nowa umowa 
przyłączeniowa lub gdy moce wytwórcze 
lub te w zakresie magazynowania energii 
uległy zwiększeniu. 

––––––––––––– –––––––––––––

1. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

1. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą, z 
zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy 
państwa, tworzyć zachęty dla uczestników 
rynku, którzy objęci są priorytetowym 
dostępem, do wycofania się z 
priorytetowego dysponowania za 
odpowiednią rekompensatą.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność z przepisami niniejszego 
artykułu za pośrednictwem procesu 
sprawozdawczości na temat wewnętrznego 
rynku energii zgodnie z art. [21] 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
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w sprawie zarządzania].

Przed wycofaniem się z priorytetowego 
dysponowania zgodnie z ust. 2 i 3 państwa 
członkowskie zapewniają w szczególności 
pełne otwarcie wszystkich rynków, w tym 
w zakresie wszystkich usług 
pomocniczych, na udział energii ze źródeł 
odnawialnych, w pełni przejrzyste i oparte 
na zasadach rynkowych zasady 
dysponowania, ustanowienie przejrzystej 
metody dotyczącej zasad ograniczania 
oraz dopilnowują, aby wycofanie się z 
priorytetowego dysponowania w 
przypadku instalacji wytwórczych 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii nie szkodziło ich wkładowi w:

a) osiągnięcie celu UE do 2030 r. 
zgodnie z dyrektywą w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych;

b) ograniczenie całkowitego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych w Unii o co 
najmniej 40 % poniżej poziomu z 1990 r. 
do roku 2030, potwierdzone w 
zaplanowanym, ustalonym na szczeblu 
krajowym zobowiązaniu redukcyjnym 
Unii i jej państw członkowskich 
przedłożonym do Sekretariatu Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zasoby ograniczane lub 
redysponowane wybiera się spośród 
instalacji wytwórczych lub odbiorczych 
składających oferty dotyczące ograniczania 
lub redysponowania z wykorzystaniem 
mechanizmów rynkowych i wypłaca się z 
ich tytułu rekompensatę finansową. 
Ograniczanie mocy instalacji wytwórczych 

2. Zasoby ograniczane lub 
redysponowane wybiera się spośród 
instalacji wytwórczych, służących do 
magazynowania lub odbiorczych 
składających oferty dotyczące ograniczania 
lub redysponowania z wykorzystaniem 
mechanizmów rynkowych i wypłaca się z 
ich tytułu pełną rekompensatę finansową.
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lub redysponowanie nią lub 
redysponowanie odpowiedzią odbioru, 
które nie opierają się na zasadach 
rynkowych, stosuje się wyłącznie 
wówczas, gdy alternatywne rozwiązanie 
rynkowe jest niedostępne, gdy wszystkie 
zasoby rynkowe wyczerpano lub gdy 
liczba instalacji wytwórczych lub instalacji 
odbiorczych dostępnych na obszarze, na 
którym mieszczą się odpowiednie 
instalacje wytwórcze lub instalacje 
odbiorcze na potrzeby świadczenia usługi, 
jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną 
konkurencję. Udostępnianie zasobów 
rynkowych musi być otwarte dla 
wszystkich technologii wytwarzania, 
magazynowania i odpowiedzi odbioru, w 
tym dla operatorów mieszczących się w 
innych państwach członkowskich, chyba że 
jest to technicznie niewykonalne.

Uczestnictwo w mechanizmach 
rynkowych jest dobrowolne dla wszystkich 
uczestników rynku, w tym w szczególności 
instalacji zdecentralizowanego i 
rozproszonego wytwarzania na małą 
skalę. Ograniczanie mocy instalacji 
wytwórczych lub redysponowanie nią lub 
redysponowanie odpowiedzią odbioru, 
które nie opierają się na zasadach 
rynkowych, stosuje się wyłącznie 
wówczas, gdy alternatywne rozwiązanie 
rynkowe jest niedostępne, gdy wszystkie 
zasoby rynkowe wyczerpano lub gdy 
liczba instalacji wytwórczych lub instalacji 
odbiorczych dostępnych na obszarze, na 
którym mieszczą się odpowiednie 
instalacje wytwórcze lub instalacje 
odbiorcze na potrzeby świadczenia usługi, 
jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną 
konkurencję. Udostępnianie zasobów 
rynkowych musi być otwarte dla 
wszystkich technologii wytwarzania, 
magazynowania i odpowiedzi odbioru, w 
tym dla operatorów mieszczących się w 
innych państwach członkowskich, chyba że 
jest to technicznie niewykonalne.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Odpowiedzialny operator systemu 
przekazuje przynajmniej raz w roku 
właściwemu organowi regulacyjnemu 
sprawozdanie na temat ograniczania 
mocy instalacji wytwórczych 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii lub wysokosprawną kogenerację 
lub redysponowania prowadzącego do 
obniżenia mocy tych instalacji oraz na 
temat środków zastosowanych w celu 
zmniejszenia w przyszłości potrzeby 
takiego ograniczania lub redysponowania 
prowadzącego do obniżenia mocy.
Ograniczanie instalacji wytwórczych 
wykorzystujących odnawialne źródła 

3. Odpowiedzialny operator systemu 
przekazuje przynajmniej raz w roku 
właściwemu organowi regulacyjnemu i 
ACER sprawozdanie na temat:
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energii lub wysokosprawnej kogeneracji 
lub redysponowanie nimi podlega 
rekompensacie zgodnie z ust. 6.

- poziomu rozwoju i skuteczności 
rynkowych mechanizmów ograniczania 
lub redysponowania instalacji 
wytwórczych, służących do 
magazynowania energii lub odbiorczych; 

- ilości i rodzajów technologii 
objętych ograniczaniem mocy instalacji 
wytwórczych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii lub 
wysokosprawną kogenerację lub 
redysponowania prowadzącego do 
obniżenia mocy tych instalacji, wraz z 
uzasadnieniem

- środków zastosowanych w celu 
zmniejszenia potrzeby ograniczania lub 
redysponowania prowadzącego do 
obniżenia mocy; oraz

- wniosków i ustaleń umownych z 
jednostkami wytwórczymi, które to 
ustalenia zobowiązują je do działania na 
określonym poziomie zasilania energią 
elektryczną; operatorzy systemu 
uzasadniają konieczność takich ustaleń 
oraz wskazują, w jakim zakresie 
przedmiotowe usługi nie mogły być 
zapewnione z innych źródeł; wskazują 
również, czy została zachowana zgodność 
z zasadą osiągania unijnych celów po 
najniższych kosztach.

Organy regulacyjne dokonują oceny 
interesów rynkowych co roku.

Ograniczanie instalacji wytwórczych lub 
służących do magazynowania 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii lub wysokosprawnej kogeneracji 
lub redysponowanie nimi podlega 
rekompensacie zgodnie z ust. 6.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gwarantują zdolność sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych do 
przesyłania energii elektrycznej 
wytworzonej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii lub 
wysokosprawnej kogeneracji przy jak 
najmniejszym ograniczeniu i 
redysponowaniu. Nie uniemożliwia to 
uwzględniania przy planowaniu sieci 
ograniczania lub redysponowania na 
ograniczoną skalę, w przypadku gdy 
wykaże się, że rozwiązanie to jest 
efektywniejsze ekonomicznie i dotyczy nie 
więcej niż 5 % mocy zainstalowanych 
uzyskanych z odnawialnych źródeł energii 
lub wysokosprawnej kogeneracji na ich 
obszarze;

a) gwarantują zdolność sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych do 
przesyłania energii elektrycznej 
wytworzonej lub magazynowanej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii lub wysokosprawnej kogeneracji 
przy jak najmniejszym ograniczeniu i 
redysponowaniu. Nie uniemożliwia to 
uwzględniania przy planowaniu sieci 
ograniczania lub redysponowania na 
ograniczoną skalę, w przypadku gdy 
wykaże się, że rozwiązanie to jest 
efektywniejsze ekonomicznie i dotyczy nie 
więcej niż 5 % mocy zainstalowanych lub 
magazynowanych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, 
magazynowania energii, odpowiedzi 
odbioru lub wysokosprawnej kogeneracji 
w punkcie przyłączenia, pod warunkiem 
przeprowadzenia odpowiednich 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
przed zatwierdzeniem;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzają odpowiednie środki 
operacyjne z zakresu sieci i rynku w celu 
minimalizacji ograniczania lub 
redysponowania prowadzącego do 
obniżenia ilości energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
lub wysokosprawnej kogeneracji.

b) zapewniają dostateczną 
elastyczność swoich sieci, aby mieć 
możliwość zarządzania nimi zgodnie z art. 
[51] dyrektywy .../... [dyrektywa sprawie 
energii elektrycznej].

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wprowadzają odpowiednie środki 
operacyjne z zakresu sieci i rynku w celu 



AD\1141552PL.docx 35/84 PE609.648v05-00

PL

skutecznego przyjęcia całkowitej ilości 
energii elektrycznej wytwarzanej z 
odnawialnych źródeł energii lub 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
minimalizacji ograniczania lub 
redysponowania prowadzącego do 
obniżenia mocy tych instalacji.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instalacje wytwórcze 
wykorzystujące wysokosprawną 
kogenerację podlegają redysponowaniu 
prowadzącemu do obniżenia mocy lub 
ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie 
istnieją inne – poza ograniczaniem mocy 
instalacji wytwórczych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii lub 
redysponowaniem prowadzącym do 
obniżenia mocy tych instalacji –
rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne 
rozwiązania skutkowałyby 
niewspółmiernymi kosztami lub 
powodowały zagrożenia bezpieczeństwa 
sieci;

b) instalacje wytwórcze 
wykorzystujące wysokosprawną 
kogenerację, w szczególności w 
przypadkach gdy:

(i) głównym zadaniem tych instalacji 
wytwórczych jest wytwarzanie energii 
cieplnej na potrzeby procesów 
produkcyjnych danego zakładu 
przemysłowego;

(ii) wytwarzanie ciepła i prądu jest ze 
sobą nierozerwalnie związane, co oznacza, 
że jakakolwiek zmiana wytwarzania ciepła 
powoduje w sposób niezamierzony zmianę 
wytwarzania mocy czynnej i odwrotnie;

podlegają redysponowaniu prowadzącemu 
do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy 
tylko wówczas, gdy nie istnieją inne 
rozwiązania alternatywne – poza 
ograniczaniem mocy instalacji 
wytwórczych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii lub 
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redysponowaniem prowadzącym do 
obniżenia mocy tych instalacji – lub jeżeli 
inne rozwiązania skutkowałyby 
niewspółmiernymi kosztami lub 
powodowały zagrożenia bezpieczeństwa 
sieci;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) energia elektryczna wytwarzana we 
własnym zakresie w instalacjach 
wytwórczych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii lub 
wysokosprawną kogenerację, która nie jest 
wprowadzana do sieci przesyłowej lub 
dystrybucyjnej, nie podlega ograniczaniu, 
chyba że żadne inne rozwiązanie nie 
pozwoliłoby zaradzić problemom 
związanym z bezpieczeństwem sieci;

c) energia elektryczna wytwarzana we 
własnym zakresie w instalacjach 
wytwórczych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii lub 
wysokosprawną kogenerację, której 
głównym celem jest konsumpcja własna, 
nie podlega ograniczaniu, chyba że nie 
istnieją środki alternatywne, a inne 
rozwiązania skutkowałyby 
niewspółmiernym zagrożeniem 
bezpieczeństwa sieci;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) redysponowanie prowadzące do 
obniżenia mocy lub ograniczanie zgodnie z 
lit. a)–c) musi być uzasadnione w należyty 
i przejrzysty sposób. Uzasadnienie to 
uwzględnia się w sprawozdaniu 
przewidzianym w ust. 3.

d) redysponowanie prowadzące do 
obniżenia mocy lub ograniczanie zgodnie z 
lit. a)–c) powyżej musi być uzasadnione w 
należyty i przejrzysty sposób. 
Uzasadnienie to uwzględnia się w 
sprawozdaniu przewidzianym w ust. 3.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku zastosowania 
ograniczania lub redysponowania 

6. W przypadku zastosowania 
ograniczania lub redysponowania
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prowadzącego do obniżenia mocy inaczej 
niż na zasadach rynkowych, takie 
ograniczanie lub redysponowanie 
podlegają rekompensacie finansowej 
wypłacanej przez operatora systemu, który 
wydał polecenie ograniczenia lub 
redysponowania, na rzecz właściciela 
instalacji wytwórczej lub odbiorczej 
objętej ograniczeniem lub 
redysponowaniem. Rekompensata 
finansowa musi być co najmniej równa 
wyższej z poniższych kwot:

prowadzącego do obniżenia mocy inaczej 
niż na zasadach rynkowych, takie 
ograniczanie lub redysponowanie 
podlegają rekompensacie finansowej 
wypłacanej przez operatora systemu, który 
wydał polecenie ograniczenia lub 
redysponowania, na rzecz właściciela 
instalacji wytwórczej, służącej do 
magazynowania energii lub odbiorczej 
objętej ograniczeniem lub 
redysponowaniem. Rekompensata 
finansowa musi być co najmniej równa 
wyższej z poniższych kwot:

a) kwota dodatkowych kosztów 
operacyjnych poniesionych w wyniku 
ograniczenia lub redysponowania, takich 
jak dodatkowe koszty paliwa w przypadku 
redysponowania prowadzącego do 
zwiększenia mocy lub koszty zapewnienia 
ciepła zapasowego w przypadku 
redysponowania prowadzącego do 
obniżenia mocy instalacji wytwórczych 
wykorzystujących wysokosprawną 
kogenerację lub ich ograniczenia;

a) kwota dodatkowych kosztów 
operacyjnych poniesionych w wyniku 
ograniczenia lub redysponowania, takich 
jak dodatkowe koszty paliwa w przypadku 
redysponowania prowadzącego do 
zwiększenia mocy lub koszty zapewnienia 
ciepła zapasowego w przypadku 
redysponowania prowadzącego do 
obniżenia mocy instalacji wytwórczych 
wykorzystujących wysokosprawną 
kogenerację lub ich ograniczenia;

b) kwota odpowiadająca 90 % 
przychodów netto ze sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku dnia następnego, 
które instalacja wytwórcza lub odbiorcza 
wygenerowałaby, gdyby nie wydano 
polecenia ograniczenia lub 
redysponowania. Jeżeli instalacjom 
wytwórczym lub odbiorczym przyznano 
wsparcie finansowe w oparciu o ilość 
wytworzonej lub zużytej energii 
elektrycznej, utracone wsparcie finansowe 
uznaje się za część przychodów netto.

b) kwota odpowiadająca 100 % 
przychodów netto ze sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku dnia następnego, 
które instalacja wytwórcza, służąca do 
magazynowania energii lub odbiorcza 
wygenerowałaby, gdyby nie wydano 
polecenia ograniczenia lub 
redysponowania. Jeżeli instalacjom 
wytwórczym lub odbiorczym przyznano 
wsparcie finansowe w oparciu o ilość 
wytworzonej lub zużytej energii 
elektrycznej, utracone wsparcie finansowe 
uznaje się za część przychodów netto.
Pełna rekompensata zostaje rozliczona w 
rozsądnym terminie po dokonaniu 
ograniczenia.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje wskazane w 
sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, 
były odzwierciedlone w krajowym procesie 
sprawozdawczym dotyczącym 
wewnętrznego rynku energii, o którym 
mowa w art. [21] rozporządzenia .../... 
[rozporządzenie w sprawie zarządzania].

Uzasadnienie

Procedury w zakresie sprawozdawczości powinny zostać uproszczone zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie zarządzania w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W stosownych przypadkach 
operatorzy systemów przesyłowych z 
poszczególnych państw członkowskich 
uzgadniają sprawiedliwy podział kosztów 
redysponowania transgranicznego i 
zakupów przeciwnych.

Uzasadnienie

Przepisy przedmiotowego artykułu obejmują również ustalenia w zakresie redysponowania 
transgranicznego i zakupów przeciwnych na płaszczyźnie transgranicznej, co wynika z logiki 
poprzednich ustępów tego artykułu.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Problemy ograniczeń sieci są 
rozwiązywane za pomocą 
niedyskryminacyjnych rozwiązań 
rynkowych dających skuteczne sygnały 
ekonomiczne zaangażowanym 
uczestnikom rynku i operatorom systemów 
przesyłowych. Metodami rozwiązywania 

1. Problemy ograniczeń sieci są 
rozwiązywane za pomocą 
niedyskryminacyjnych rozwiązań 
rynkowych obejmujących rozwiązania w 
zakresie efektywności energetycznej i 
zarządzania popytem, dających skuteczne 
sygnały ekonomiczne zaangażowanym 
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problemów ograniczeń sieci są metody 
nieoparte na transakcjach, tj. metody, które 
nie zawierają elementu wyboru między 
umowami poszczególnych uczestników 
rynku. Stosując środki operacyjne mające 
na celu zapewnienie utrzymania swoich 
systemów przesyłowych w normalnych 
stanie, operator systemu przesyłowego 
uwzględnia wpływ tych środków na 
sąsiednie obszary regulacyjne i koordynuje 
te środki z innymi operatorami systemów 
przesyłowych, których to dotyczy, jak 
przewidziano w rozporządzeniu (UE) 
2015/1222.

uczestnikom rynku i operatorom systemów 
przesyłowych. Metodami rozwiązywania 
problemów ograniczeń sieci są metody 
nieoparte na transakcjach, tj. metody, które 
nie zawierają elementu wyboru między 
umowami poszczególnych uczestników 
rynku. Stosując środki operacyjne mające 
na celu zapewnienie utrzymania swoich 
systemów przesyłowych w normalnych 
stanie, operator systemu przesyłowego 
uwzględnia wpływ tych środków na 
sąsiednie obszary regulacyjne i koordynuje 
te środki z innymi operatorami systemów 
przesyłowych, których to dotyczy, jak 
przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr
2015/1222.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej i odpowiedzi odbioru 
zawartymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i f), art. 16 ust. 2 i 8, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4b, art. 25 ust. 2 
i art. 55 ust. 1 lit. l) logika rozporządzenia musi być stosowana również do zarządzania 
ograniczeniami.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnikom rynku udostępniane są 
maksymalne zdolności połączeń 
wzajemnych lub sieci przesyłowych 
mających wpływ na przepływy 
transgraniczne, przy zachowaniu 
standardów bezpieczeństwa eksploatacji 
sieci. W celu maksymalizacji dostępnych 
zdolności przesyłowych stosuje się zakupy 
przeciwne i redysponowanie, w tym 
redysponowanie transgraniczne, chyba że 
zostanie wykazane, że mechanizmy te nie 
są korzystne z punktu widzenia 
wydajności ekonomicznej na poziomie 
Unii.

3. Uczestnikom rynku udostępniane są 
maksymalne zdolności połączeń 
wzajemnych lub sieci przesyłowych 
mających wpływ na przepływy 
transgraniczne, przy zachowaniu 
standardów bezpieczeństwa eksploatacji 
sieci. W celu zagwarantowania stabilności 
zaplanowanej wymiany stosuje się zakupy 
przeciwne i redysponowanie, w tym 
redysponowanie transgraniczne, w 
przypadku ograniczeń dostępnych 
zdolności przesyłowych netto ze względów 
bezpieczeństwa systemu.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłaty za dostęp do sieci stosowane 
przez operatorów sieci , w tym opłaty za 
przyłączenie do sieci, opłaty za korzystanie 
z sieci i, w stosownych przypadkach, 
opłaty za odpowiednie wzmocnienie sieci, 
są przejrzyste, uwzględniają potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa i 
elastyczności sieci i odzwierciedlają 
rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, 
w jakim odpowiadają one kosztom 
ponoszonym przez operatora sieci o 
porównywalnej wydajności i strukturze, 
oraz stosowane są w sposób 
niedyskryminacyjny. W szczególności 
stosuje się je w sposób, który nie prowadzi 
do uprzywilejowanego lub gorszego 
traktowania produkcji przyłączonej na 
poziomie dystrybucji względem produkcji 
przyłączonej na poziomie przesyłu. Nie 
mogą one prowadzić do zróżnicowanego 
traktowania magazynowania energii oraz 
nie mogą tworzyć bodźców 
zniechęcających do udziału w odpowiedzi 
odbioru.

1. Opłaty za dostęp do sieci stosowane 
przez operatorów sieci , w tym opłaty za 
przyłączenie do sieci, opłaty za korzystanie 
z sieci i, w stosownych przypadkach, 
opłaty za odpowiednie wzmocnienie sieci, 
są przejrzyste, uwzględniają potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa i 
elastyczności sieci i odzwierciedlają 
rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, 
w jakim odpowiadają one kosztom 
ponoszonym przez operatora sieci o 
porównywalnej wydajności i strukturze, 
oraz stosowane są w sposób 
niedyskryminacyjny. W szczególności 
stosuje się je w sposób, który nie prowadzi 
do uprzywilejowanego lub gorszego 
traktowania produkcji przyłączonej na 
poziomie dystrybucji względem produkcji 
przyłączonej na poziomie przesyłu. Nie 
mogą one prowadzić do zróżnicowanego 
traktowania magazynowania energii, a w 
szczególności do naliczania podwójnych 
opłat za magazynowanie energii, i 
agregacji oraz nie mogą tworzyć bodźców 
zniechęcających do własnej produkcji, 
własnej konsumpcji ani do udziału w 
odpowiedzi odbioru. Nie naruszając 
przepisów ust. 3, opłaty te nie mogą być 
związane z odległością.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Taryfy muszą zapewniać 
operatorom systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych w krótko- i 
długoterminowej perspektywie 

2. Taryfy muszą zapewniać 
operatorom systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych w krótko- i 
długoterminowej perspektywie 
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odpowiednie zachęty do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, zwiększania integracji 
rynku i bezpieczeństwa dostaw energii, a 
także wspierać inwestycje i związane z 
nimi działania badawcze.

odpowiednie zachęty do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, zwiększania integracji 
rynku, w tym w odniesieniu do energii ze 
źródeł odnawialnych i instalacji służących 
do magazynowania energii, i 
bezpieczeństwa dostaw energii, a także 
wspierać inwestycje i związane z nimi 
działania badawcze.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Taryfy dystrybucyjne muszą 
odzwierciedlać koszty korzystania przez 
użytkowników systemu, w tym aktywnych 
odbiorców, z sieci dystrybucyjnej i mogą 
być zróżnicowane w zależności od profilu 
zużycia lub wytwarzania danego 
użytkownika systemu. Jeżeli państwa 
członkowskie wprowadziły rozwiązania 
przewidujące wdrożenie inteligentnych 
systemów pomiarowych, organy 
regulacyjne mogą wprowadzić taryfy 
sieciowe uzależnione od pory dnia, 
odzwierciedlające sposób korzystania z 
sieci, w sposób przejrzysty i możliwy do 
przewidzenia dla konsumenta.

7. Taryfy dystrybucyjne muszą 
odzwierciedlać koszty, a także korzyści 
płynące z dostępu i korzystania przez 
użytkowników systemu, w tym aktywnych 
odbiorców, z sieci dystrybucyjnej i mogą 
być zróżnicowane w zależności od profilu 
zużycia, magazynowania lub wytwarzania 
danego użytkownika systemu. Jeżeli 
państwa członkowskie wprowadziły 
rozwiązania przewidujące wdrożenie 
inteligentnych systemów pomiarowych, 
organy regulacyjne mogą wprowadzić 
taryfy sieciowe uzależnione od pory dnia, 
odzwierciedlające sposób korzystania z 
sieci, w sposób przejrzysty i możliwy do 
przewidzenia dla konsumenta.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Organy regulacyjne przewidują dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do zakupu usług na potrzeby 
eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do 
wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 

8. Organy regulacyjne przewidują dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do zakupu usług na potrzeby 
eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do 
wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
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rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne 
uznają wszystkie odnośne koszty za koszty 
kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci.

rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne 
uznają wszystkie odnośne koszty za koszty 
kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej i elastyczności, ich sieci
oraz do promowania integracji energii ze 
źródeł odnawialnych i magazynowania 
energii.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) eliminacja zachęt, które wpływają 
niekorzystnie na efektywność 
energetyczną i zarządzanie popytem;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) metody obliczania korzyści 
płynących z konsumpcji własnej, 
wytwarzania rozproszonego, 
magazynowania i odpowiedzi odbioru 
oraz ich wzajemnego uzupełniania się;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie dochody wynikające z 
alokacji zdolności połączeń wzajemnych 
wykorzystywane są do następujących 

2. Dochody wynikające z alokacji 
zdolności połączeń wzajemnych 
wykorzystywane są do następujących 
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celów: celów:

Uzasadnienie

Zmiany w pierwszej części lit. b) są potrzebne w celu dostosowania do pozostałej części 
tekstu. Nie jest możliwe oddzielenie od siebie różnych części tego artykułu.Poprawka

73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie lub zwiększanie 
zdolności połączeń wzajemnych poprzez 
inwestycje w sieć, w szczególności w 
nowych połączeniach wzajemnych.

b) utrzymywanie lub zwiększanie 
zdolności połączeń wzajemnych poprzez 
inwestycje w sieć, w szczególności w nowe 
połączenia wzajemne i wewnętrzne 
połączenia wymienione w dziesięcioletnim 
planie rozwoju sieci ENTSO-E jako 
istotne dla zmniejszania ograniczeń 
przesyłowych wzajemnych połączeń, jak 
również transgranicznych działań 
naprawczych takich jak redysponowanie i 
zakupy przeciwne.

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub 
b), umieszcza się je na odrębnym koncie 
wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu
w przyszłości w tych celach.

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub b), jako 
rezerwowa opcja mogą zostać 
wykorzystane – z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez organy regulacyjne 
państw członkowskich, których to dotyczy 
– do wysokości maksymalnej kwoty 
określonej przez te organy regulacyjne, 
jako dochód brany pod uwagę przez 
organy regulacyjne przy zatwierdzaniu 
metod obliczania lub ustalania taryf 
sieciowych. Organy regulacyjne mogą 
zatwierdzić tę opcję tylko w przypadkach, 
w których operator systemu przesyłowego 
podejmie decyzję o zobowiązaniu się do 
realizacji wszystkich projektów połączeń 
wzajemnych, które przynoszą korzyści 
netto, i dysponuje bilansem 
wystarczającym do sfinansowania tych 
inwestycji. Pozostałą część dochodów 
umieszcza się na odrębnym koncie 
wewnętrznym do czasu, kiedy będzie ona 
mogła być wykorzystana do celów 



PE609.648v05-00 44/84 AD\1141552PL.docx

PL

określonych w akapicie pierwszym lit. a) 
lub b). Organ regulacyjny informuje 
Agencję o zatwierdzeniu, o którym mowa 
w akapicie drugim.

Uzasadnienie

Zmiany w pierwszej części lit. b) są potrzebne w celu dostosowania do pozostałej części 
tekstu. Nie jest możliwe oddzielenie od siebie różnych części tego artykułu.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wykorzystanie dochodów zgodnie z 
ust. 2 lit. a) i b) następuje zgodnie z 
metodą zaproponowaną przez Agencję i 
zatwierdzoną przez Komisję. Propozycję 
Agencji przedkłada się Komisji do dnia 
[OP: 12 months after entry into force] r. i 
zatwierdza w terminie sześciu miesięcy.

skreśla się

Agencja może, działając z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji, 
zaktualizować metodę, a Komisja 
zatwierdza zaktualizowaną metodę nie 
później niż w terminie sześciu miesięcy od 
jej przedłożenia.

Przed przedłożeniem Komisji 
wspomnianej metody Agencja odbywa w 
jej sprawie konsultacje zgodnie z art. 15 
[recast of Regulation (EC) No 713/2009 
as proposed by COM(2016) 863/2].

Metoda szczegółowo określa minimalne 
warunki, na jakich przychody te mogą być 
wykorzystane do celów ust. 2 lit. a) i b), 
oraz warunki, na jakich, i na jak długo, 
dochody te mogą zostać umieszczone na 
odrębnym koncie wewnętrznym z myślą o 
ich wykorzystaniu w przyszłości w tych 
celach.
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operatorzy systemów przesyłowych 
z wyprzedzeniem wyraźnie określają 
sposób wykorzystania wszelkich dochodów 
z ograniczeń oraz składają sprawozdanie z 
faktycznego wykorzystania tych 
dochodów. Każdego roku, do dnia 31 
lipca, krajowe organy regulacyjne 
publikują sprawozdanie prezentujące 
kwotę dochodów uzyskanych w okresie 
dwunastu miesięcy kończącym się 30 
czerwca tego samego roku i sposób ich 
wykorzystania, w tym konkretne 
przedsięwzięcia, na które wykorzystano te 
dochody, lub kwoty umieszczone na 
odrębnym koncie, wraz z weryfikacją, czy 
dochody te wykorzystano zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia 
oraz metodą opracowaną na podstawie 
ust. 3.

skreśla się

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o ocenę
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianą w art. 19.

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o ocenę 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianą w art. 19 oraz –
w stosownym przypadku – ocenę na 
szczeblu krajowym i regionalnym i 
składają przedmiotowe sprawozdania.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim 
stwierdzono istnienie problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie identyfikują wszelkie 
zakłócenia regulacyjne, które 
spowodowały wystąpienie tego problemu 
lub się do niego przyczyniły.

2. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim 
stwierdzono istnienie problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie identyfikują wszelkie 
zakłócenia regulacyjne i niedoskonałości 
rynku, które spowodowały wystąpienie 
tego problemu lub się do niego 
przyczyniły.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie publikują 
harmonogram przyjęcia środków mających 
na celu wyeliminowanie stwierdzonych 
zakłóceń regulacyjnych. Podejmując kroki 
w celu zaradzenia problemom 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie w szczególności rozważają 
usunięcie zakłóceń regulacyjnych, 
umożliwienie stosowania cen 
odzwierciedlających niedobór, rozwijanie 
połączeń wzajemnych, magazynowania 
energii, środków po stronie popytu i 
efektywności energetycznej.

3. Państwa członkowskie publikują 
harmonogram przyjęcia i plan wdrożenia 
środków mających na celu 
wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń 
regulacyjnych i działań mających zaradzić 
niedoskonałościom rynku. Podejmując 
kroki w celu zaradzenia problemom 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie w szczególności rozważają 
usunięcie zakłóceń regulacyjnych, 
umożliwienie stosowania cen 
odzwierciedlających niedobór, rozwijanie 
połączeń wzajemnych, magazynowania 
energii, środków po stronie popytu i 
efektywności energetycznej.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie ustanawiają 
zestaw wskaźników na potrzeby 
sprawozdawczości dotyczącej skuteczności 
środków przyjętych na podstawie ust. 3 i 
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odpowiednio dokonują przeglądu każdego 
mechanizmu zdolności wytwórczych, który 
został wprowadzony zgodnie z art. 23.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim opiera się na 
metodzie gwarantującej, że ocena ta:

4. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim opiera się na 
metodzie gwarantującej, że ocena ta:

a) jest przeprowadzana na poziomie 
obszarów rynkowych obejmujących 
przynajmniej wszystkie państwa 
członkowskie;

a) jest przeprowadzana na poziomie 
obszarów rynkowych obejmujących 
przynajmniej wszystkie państwa 
członkowskie;

b) opiera się na odpowiednich 
scenariuszach prognozowanego popytu i 
podaży, w tym na ocenie ekonomicznej 
prawdopodobieństwa wycofania z 
eksploatacji aktywów wytwórczych i
wprowadzenia do eksploatacji nowych 
aktywów wytwórczych oraz środków 
mających zapewnić osiągnięcie 
docelowych poziomów efektywności 
energetycznej i odpowiednich poziomów 
wrażliwości cen hurtowych oraz zmian cen 
emisji dwutlenku węgla;

b) opiera się na odpowiednich 
scenariuszach prognozowanego popytu i 
podaży, w tym na ocenie ekonomicznej 
prawdopodobieństwa wycofania z 
eksploatacji aktywów wytwórczych, ich 
czasowego zamknięcia, wprowadzenia do 
eksploatacji nowych aktywów 
wytwórczych oraz środków mających 
zapewnić osiągnięcie docelowych 
poziomów efektywności energetycznej i
połączeń wzajemnych energii elektrycznej 
oraz odpowiednich poziomów wrażliwości 
cen hurtowych oraz zmian cen emisji 
dwutlenku węgla;

c) odpowiednio uwzględnia udział 
wszystkich zasobów – w tym istniejących i 
przyszłych instalacji wytwórczych, 
magazynowania energii, odpowiedzi 
odbioru oraz możliwości w zakresie 
importu i eksportu – w elastycznej pracy 
systemu;

c) odpowiednio uwzględnia udział 
wszystkich zasobów – w tym istniejących i 
przyszłych instalacji wytwórczych, 
magazynowania energii, odpowiedzi 
odbioru oraz możliwości w zakresie 
importu i eksportu – w elastycznej pracy 
systemu;

d) przewiduje prawdopodobny wpływ 
środków, o których mowa w art. 18 ust. 3;

d) przewiduje prawdopodobny wpływ 
środków, o których mowa w art. 18 ust. 3;

e) uwzględnia scenariusze pomijające 
istniejące lub planowane mechanizmy 
zdolności wytwórczych;

e) uwzględnia scenariusze pomijające 
istniejące lub planowane mechanizmy 
zdolności wytwórczych;

f) opiera się na modelu rynkowym f) opiera się na modelu rynkowym 
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wykorzystującym, w stosownych 
przypadkach, podejście FBA;

wykorzystującym, w stosownych 
przypadkach, podejście FBA;

g) wykorzystuje wyliczenia 
probabilistyczne;

g) wykorzystuje wyliczenia 
probabilistyczne;

(h) wykorzystuje przynajmniej 
następujące wskaźniki:

(h) wykorzystuje przynajmniej 
następujące wskaźniki:

– „oczekiwana ilość niedostarczonej 
energii” (ang. expected energy not served) 
oraz

– „oczekiwana ilość niedostarczonej 
energii” (ang. expected energy not served) 
oraz

– „oczekiwany czas braku dostaw 
energii elektrycznej” (ang. loss of load 
expectation);

– „oczekiwany czas braku dostaw 
energii elektrycznej” (ang. loss of load 
expectation);

i) wskazuje źródła ewentualnych 
problemów wystarczalności zasobów, w 
szczególności gdy źródłem tych 
problemów są sieci lub ograniczenie 
zasobów bądź oba te czynniki.

i) wskazuje źródła ewentualnych 
problemów wystarczalności zasobów, w 
szczególności gdy źródłem tych 
problemów są sieci lub ograniczenie 
zasobów bądź oba te czynniki.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Projekty, o których mowa w ust. 2 i 
5, oraz wyniki oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim, o której 
mowa w ust. 3, są przedmiotem uprzednich 
konsultacji z Agencją i podlegają 
zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z 
procedurą określoną w art. 22.

6. Projekty, o których mowa w ust. 2 i 
5, scenariusze i założenia, na których się 
opierają, oraz wyniki oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim, o której mowa w ust. 3, są 
przedmiotem uprzednich konsultacji z 
wszystkimi zainteresowanymi stronami i 
podlegają zatwierdzeniu przez Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy stosowaniu mechanizmów 1. Przy stosowaniu mechanizmów 
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zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą 
niezawodności, która w przejrzysty sposób 
wskazuje pożądany przez nie poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii.

zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą 
niezawodności, która wskazuje konieczny 
dla nich poziom bezpieczeństwa dostaw 
energii w oparciu o przejrzystą, 
obiektywną, możliwą do zweryfikowania i 
dogłębną analizę kosztów i korzyści.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Normę niezawodności określa 
krajowy organ regulacyjny w oparciu o
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 5.

2. Normę niezawodności określa 
krajowy organ regulacyjny w oparciu o 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 5, 
uwzględniając zasady konieczności i 
proporcjonalności oraz potrzebę unikania 
negatywnych konsekwencji dotacji o 
skutkach szkodliwych dla środowiska i 
niepotrzebnych zakłóceń rynku, w tym 
nadwyżek mocy produkcyjnych.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Regionalne centra operacyjne 
utworzone na podstawie art. 32 wyliczają 
co roku maksymalne wejściowe zdolności 
wytwórcze dostępne na potrzeby udziału 
zagranicznych zdolności wytwórczych, z 
uwzględnieniem oczekiwanej dostępności 
połączenia wzajemnego oraz 
prawdopodobnego zbieżnego wystąpienia 
przeciążenia systemu między systemem, w 
którym stosowany jest mechanizm, a 
systemem, w którym znajdują się 
zagraniczne zdolności wytwórcze. 
Wyliczenia wymagane są dla każdej 
granicy obszaru rynkowego.

6. W przypadku stosowania 
mechanizmów zdolności wytwórczych 
operatorzy systemów przesyłowych 
wspierają właściwe organy regulacyjne w 
wyliczeniu maksymalnych wejściowych
zdolności wytwórczych dostępnych na 
potrzeby udziału zagranicznych zdolności 
wytwórczych, z uwzględnieniem 
oczekiwanej dostępności połączenia 
wzajemnego oraz prawdopodobnego 
zbieżnego wystąpienia przeciążenia 
systemu między systemem, w którym 
stosowany jest mechanizm, a systemem, w 
którym znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla 
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każdej granicy obszaru rynkowego.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić 
mechanizmy zdolności wytwórczych, z 
zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
artykułu oraz unijnych zasad pomocy 
państwa.

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie opracowują plan 
zawierający odpowiednie środki służące 
eliminacji wspomnianych problemów, 
który zostanie wdrożony w okresie 
maksymalnie pięciu lat.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Plan przewidziany w ust. 1 ma na 
celu zapewnienie wystarczalności zasobów 
bez dodatkowego wprowadzania 
mechanizmów zdolności wytwórczych, za 
pomocą jednego z następujących 
środków:

a) dodatkowe zdolności wytwórcze 
energii ze źródeł odnawialnych;

b) efektywność energetyczna;

c) odpowiedź odbioru;

d) magazynowanie;

e) wzajemne połączenia.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do czasu wdrożenia planu, o 
którym mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie mogą wprowadzać 
mechanizmy zdolności wytwórczych, jeśli 
zostaną one uznane za konieczne na 
podstawie oceny skutków i z zastrzeżeniem 
przepisów niniejszego artykułu oraz 
unijnych zasad pomocy państwa.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwo członkowskie 
pragnie wdrożyć mechanizm zdolności 
wytwórczych, konsultuje się w sprawie 
proponowanego mechanizmu przynajmniej
z sąsiadującymi państwami członkowskim, 
z którymi połączone jest siecią 
energetyczną.

2. Jeżeli państwo członkowskie 
pragnie wdrożyć mechanizm zdolności 
wytwórczych, konsultuje się w sprawie 
proponowanego mechanizmu z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
sąsiadującymi państwami członkowskim, z 
którymi połączone jest siecią energetyczną.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować 
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani
ograniczać handlu transgranicznego. Ilość 
zdolności wytwórczych zaangażowanych 
w ramach tych mechanizmów nie może
wykraczać poza to, co jest konieczne, aby 
zaradzić stwierdzonemu problemowi.

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować 
niepotrzebnych zakłóceń rynku, zwłaszcza 
przez dyskryminujące traktowanie 
odnawialnych źródeł energii, 
zniechęcanie do stosowania elastycznego 
zużycia i efektywności energetycznej czy 
podnoszenie kosztów ponoszonych przez 
konsumentów. Mechanizmy te nie mogą 
ograniczać handlu transgranicznego. 
Czas trwania mechanizmów oraz ilość 
zdolności wytwórczych zaangażowanych 
w ramach tych mechanizmów nie mogą
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wykraczać poza to, co jest konieczne, aby 
zaradzić stwierdzonemu problemowi.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostawcy zdolności wytwórczych 
są wybierani na podstawie przejrzystych 
kryteriów, w tym kryteriów elastyczności. 
Kryteria te mają na celu maksymalizację 
możliwości zwiększania zdolności 
wytwórczych oraz minimalizację 
koniecznego poziomu stałej produkcji w 
elektrowniach korzystających z 
mechanizmów zdolności.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 gr
CO2/kWh. Zdolności wytwórczych 
emitujących 550 gr CO2/kWh lub więcej 
nie angażuje się w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh. 
Zdolności wytwórczych emitujących 550 g
CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych dwa lata po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie lub
pięć lat po tej dacie w przypadku 
elektrowni należących do rezerwy 
strategicznej.
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Współczynnik emisji CO2 danej 
instalacji wytwarzania energii elektrycznej 
opiera się na efektywności netto przy 
wydajności znamionowej w warunkach 
określonych przez ISO.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim nie 
stwierdzono istnienia problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie nie stosują mechanizmów 
zdolności wytwórczych.

5. Jeśli państwo członkowskie 
zamierza wprowadzić mechanizm 
zdolności wytwórczych, musi wyjaśnić 
jego zgodność z oceną wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim, 
zwłaszcza jeśli chodzi o uzasadnienie, 
zakres, datę początkową i końcową oraz 
wdrożenie tego mechanizmu w 
perspektywie wieloletniej.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Projektując mechanizmy zdolności 
wytwórczych, państwa członkowskie 
włączają do nich klauzulę wyjścia, 
postanowienie umożliwiające skuteczne 
wycofanie mechanizmu zdolności 
wytwórczych w przypadku, gdy ocena 
wystarczalności zasobów wykaże, że 
problem wystarczalności został 
rozwiązany.
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a

Rada Doradcza ds. Projektu Rynku 
Energii Elektrycznej

Do dnia ... [12 months after the entry into 
force of this Regulation] ustanawia się 
Radę Doradczą ds. Projektu Rynku 
Energii Elektrycznej. Rada Doradcza 
składa się z ekspertów wysokiego szczebla 
z państw członkowskich oraz z 
odpowiedniej i charakteryzującej się 
zrównoważonym składem grupy ekspertów 
z sektora energetyki, w tym infrastruktury 
publicznej, inwestorów, dostawców 
technologii, operatorów sieci, grup 
działających na rzecz ochrony klimatu, 
przedstawicieli konsumentów i lokalnych 
społeczności energetycznych.

Rada Doradcza dostarcza Komisji 
specjalistycznej wiedzy i informacji, aby 
jej doradzać i wspomagać ją w 
opracowywaniu przyszłych inicjatyw 
politycznych związanych z obecnym 
projektem europejskiego rynku energii 
elektrycznej. Dokonuje tego przez 
sporządzanie w razie potrzeby opinii, 
zaleceń lub sprawozdań.

W ciągu 24 miesięcy od ustanowienia 
Rady Doradczej Komisja sporządza 
własne konkluzje z odbytych rozmów w 
formie komunikatu określającego 
strategiczne priorytety europejskiego 
rynku energii elektrycznej sprzyjającego 
inwestycjom koniecznym do zapewnienia 
zrównoważonej, bezpiecznej i przystępnej 
cenowo transformacji energetycznej.

Uzasadnienie

UE zmierza w kierunku systemu energetycznego, który wytwarza energię po niskich kosztach 
krańcowych, lecz wymaga wysokich inwestycji początkowych. Obecny rynek energii 
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elektrycznej wynagradzający energię elektryczną wyłącznie po kosztach krańcowych nie 
odzwierciedla tej zmiany. Wynagradzanie oparte na zasadach rynkowych nadal pozostaje 
wyzwaniem. Zmiana podstaw, na jakich UE opiera wytwarzanie i wykorzystywanie energii, 
której celem jest budowa niskoemisyjnej przyszłości, wymaga dogłębnej refleksji na temat 
projektu europejskiego rynku energii elektrycznej.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia
do dnia ... [two years after the date of 
entry into force of this Regulation].

Uzasadnienie

Zgodnie z celem utworzenia wewnętrznego (hurtowego) rynku energii elektrycznej w Europie, 
do czego potrzebny jest projekt jednolitego rynku krajowego.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwom członkowskim i regionom, 
które decydują się – niezależnie od 
zharmonizowanych zasad dotyczących 
mechanizmów zdolności wytwórczych lub 
na ich skutek – na aktywne stopniowe 
wycofywanie się z wytwarzania energii 
elektrycznej w instalacjach węglowych, 
zapewnia się długoterminowe ramy 
wspomagające sprawiedliwe przejście na 
zrównoważony i elastyczny system 
elektroenergetyczny. Zarządzane i 
zaplanowane wycofywanie instalacji 
węglowych pomogłoby w poprawie 
funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, a oprócz tego w 
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osiąganiu celów Unii w zakresie klimatu i 
ochrony środowiska dotyczących np. 
emisji CO2 i czystego powietrza.

Uzasadnienie

Dekarbonizacja musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być sprawiedliwa i uzgodniona przez 
wszystkie zainteresowane strony, a także musi uwzględniać skutki społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe oraz trwałe alternatywne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, szczególnie w 
przypadkach, w których stopniowe wycofywanie się powiązane jest z zakończeniem 
działalności wydobywczej. Wkrótce mają się rozpocząć działania przygotowawcze dotyczące 
ustanowienia dialogu w ramach platformy ds. węgla, którego celem jest omówienie kwestii 
związanych z zarządzaniem, sprawiedliwą transformacją i zamykaniem instalacji, a zasady 
rynku energii elektrycznej UE powinny być zgodne z tymi działaniami.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykonując swoje funkcje 
wynikające z prawa Unii, ENTSO energii 
elektrycznej działa dla dobra Europy oraz 
postępuje w sposób niezależny od 
interesów krajowych poszczególnych 
państw lub interesów krajowych 
operatorów systemów przesyłowych, a 
także przyczynia się do efektywnego i 
trwałego osiągnięcia celów określonych w 
ramach polityki klimatyczno-energetycznej 
obejmujących lata 2020–2030, w 
szczególności poprzez przyczynianie się do 
efektywnej integracji energii elektrycznej 
wywarzanej z odnawialnych źródeł energii 
oraz do podnoszenia poziomu 
efektywności energetycznej.

2. Wykonując swoje funkcje 
wynikające z prawa Unii, ENTSO energii 
elektrycznej działa dla dobra Europy oraz 
postępuje w sposób niezależny od 
interesów krajowych poszczególnych 
państw lub interesów krajowych 
operatorów systemów przesyłowych, a 
także przyczynia się do efektywnego i 
trwałego osiągnięcia celów określonych w 
ramach polityki klimatyczno-energetycznej 
obejmujących lata 2020–2030, w 
szczególności poprzez przyczynianie się do 
efektywnej integracji energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
w połączeniu z magazynowaniem energii i 
odpowiedzią odbioru oraz do podnoszenia 
poziomu efektywności energetycznej.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych tworzą regionalne 
centra operacyjne zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozdziale.
Regionalne centra operacyjne tworzy się 
na terytorium jednego z państw 
członkowskich regionu, w którym dane 
centrum będzie działać.

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu przedkładają organom 
regulacyjnym tego regionu do przeglądu 
propozycję utworzenia regionalnych 
centrów koordynacji zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozdziale.

Wniosek zawiera następujące informacje:

a) państwo członkowskie, w którym 
zlokalizowane ma być regionalne centrum 
koordynacji;

b) rozwiązania organizacyjne, 
finansowe i operacyjne niezbędne do 
zapewnienia efektywnej, bezpiecznej i 
niezawodnej eksploatacji wzajemnie 
połączonych systemów przesyłowych;

c) plan wdrożenia dotyczący 
rozpoczęcia funkcjonowania regionalnych 
centrów koordynacji;

d) statut i regulamin wewnętrzny 
regionalnych centrów koordynacji;

e) opis wspólnych procesów zgodnie z 
art. 35;

f) opis rozwiązań dotyczących 
odpowiedzialności regionalnych centrów 
koordynacji zgodnie z art. 44.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Za efektywne funkcjonowanie 
systemu przesyłowego odpowiada każdy 
operator systemu przesyłowego zgodnie z 
art. 44.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 34 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) koordynacja i optymalizacja 
procesu odbudowy systemu na poziomie 
regionalnym;

skreśla się

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) analiza i sprawozdawczość 
poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

skreśla się

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) określanie wielkości rezerwy mocy 
na poziomie regionalnym;

skreśla się

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 7. Zamawianie i określanie wielkości zdolności 
wytwórczych rezerwy jest ściśle związane ze specyfiką systemu, sezonem, a zatem z 
bezpieczeństwem dostaw. Ponieważ krajowi operatorzy systemów przesyłowych ponoszą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw, powinni również zachować prawo do 
nabywania takiej ilości mocy bilansującej/rezerw, jaką uznają za wystarczającą.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

skreśla się
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Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 8. Zamawianie i określanie wielkości zdolności 
wytwórczych rezerwy jest ściśle związane ze specyfiką systemu, sezonem, a zatem z 
bezpieczeństwem dostaw. Ponieważ krajowi operatorzy systemów przesyłowych ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw, powinni również zachować prawo do 
nabywania mocy bilansującej/rezerw.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) prognozy wystarczalności systemu 
na poziomie regionalnym sporządzane w 
przedziale czasowym od następnego 
tygodnia do dnia bieżącego oraz 
opracowanie działań ograniczających 
ryzyko;

i) prognozy wystarczalności systemu 
na poziomie regionalnym sporządzane w 
przedziale czasowym od następnego 
tygodnia do dnia bieżącego;

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) optymalizacja mechanizmów 
rozliczeń międzyoperatorskich;

skreśla się

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) szkolenia i certyfikacja; skreśla się

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera m
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) ustalanie regionalnych 
scenariuszy kryzysu zgodnie z art. 6 ust. 1 
[Regulation on risk preparedness as 
proposed by COM(2016) 862], jeżeli 
zadanie to zostanie przekazane przez 
ENTSO energii elektrycznej;

skreśla się

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) przygotowanie i przeprowadzanie 
rocznych symulacji kryzysu we 
współpracy z właściwymi organami 
zgodnie z art. 12 ust. 3 [Regulation on risk 
preparedness as proposed by COM(2016) 
862];

skreśla się

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zadania związane z ustalaniem 
regionalnych scenariuszy kryzysu jeżeli –
oraz w zakresie, w jakim – zostaną 
przekazane regionalnym centrom 
operacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 
[Regulation on risk preparedness as 
proposed by COM(2016) 862];

skreśla się

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) zadania związane z sezonowymi skreśla się
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prognozami wystarczalności, jeżeli – oraz 
w zakresie, w jakim – zostaną przekazane 
regionalnym centrom operacyjnym na 
podstawie art. 9 ust. 2 [Regulation on risk 
preparedness as proposed by COM(2016) 
862];

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) wyliczanie maksymalnych 
wejściowych zdolności wytwórczych 
dostępnych na potrzeby udziału 
zagranicznych zdolności wytwórczych w 
mechanizmach zdolności wytwórczych na 
podstawie art. 21 ust. 6.

skreśla się

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może rozszerzyć zakres 
działalności regionalnych centrów 
operacyjnych o dodatkowe funkcje, 
nieobejmujące uprawnień decyzyjnych, na 
podstawie rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia.

2. Każde regionalne centrum 
koordynacji dokłada starań, aby pełnić 
następujące funkcje:

a) koordynacja i optymalizacja 
procesu odbudowy systemu na poziomie 
regionalnym;

b) analiza i sprawozdawczość 
poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

c) ułatwianie określania wielkości 
rezerwy mocy na poziomie regionalnym;

d) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

e) optymalizacja mechanizmów 
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rozliczeń międzyoperatorskich;

f) szkolenia i certyfikacja;

g) ustalanie regionalnych 
scenariuszy kryzysu zgodnie z art. [6 ust. 
1] rozporządzenia (UE) .../... [Regulation 
on risk preparedness, COM(2016) 862], 
jeżeli zadanie to zostanie przekazane przez 
ENTSO energii elektrycznej;

h) zadania związane z ustalaniem 
regionalnych scenariuszy kryzysu jeżeli –
oraz w zakresie, w jakim – zostaną 
przekazane regionalnym centrom 
koordynacji na podstawie art. [6 ust. 1] 
rozporządzenia (UE) .../... [Regulation on 
risk preparedness, COM(2016) 862];

i) zadania związane z sezonowymi 
prognozami wystarczalności, jeżeli – oraz 
w zakresie, w jakim – zostaną przekazane 
regionalnym centrom koordynacji na 
podstawie art. [9 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) .../... [Regulation on risk 
preparedness, COM(2016) 862];

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Regionalne centra operacyjne
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych z tego samego regionu pracy 
systemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykonania decyzji i zaleceń wydawanych 
przez regionalne centra operacyjne.

4. Regionalne centra koordynacji
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych z tego samego regionu pracy 
systemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania ich zadań.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w ramach regionalnych 
centrów operacyjnych

Współpraca w ramach centrów 
operacyjnych regionów objętych 
koordynacją bezpieczeństwa oraz między 
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tymi centrami

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bieżącą działalnością 
regionalnych centrów operacyjnych
zarządza się w drodze wspólnego procesu 
decyzyjnego. Podstawę wspólnego 
procesu decyzyjnego stanowią:

1. Bieżącą koordynacją w ramach 
regionów objętych koordynacją 
bezpieczeństwa oraz między nimi zarządza 
się w drodze wspólnego procesu 
decyzyjnego, którego podstawę stanowią:

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) procedura przyjmowania decyzji i 
zaleceń, zgodnie z art. 38.

c) procedura przyjmowania decyzji 
operatorów systemów przesyłowych z 
uwzględnieniem sugestii regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa;

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura przeglądu decyzji i 
zaleceń przyjętych przez regionalne centra 
operacyjne, zgodnie z art. 39.

d) procedura przeglądu zaleceń 
wydanych przez regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa, zgodnie z 
art. 39.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a

Przejrzystość

1. Regionalne centra operacyjne 
organizują proces angażowania 
zainteresowanych stron oraz regularne 
spotkania z nimi, aby omawiać kwestie 
wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej 
eksploatacji systemu wzajemnie 
połączonego oraz rozpoznawać 
niedociągnięcia i proponować 
udoskonalenia.

2. ENTSO energii elektrycznej i 
regionalne centra operacyjne działają 
przy zachowaniu pełnej przejrzystości w 
stosunku do zainteresowanych stron i 
ogółu społeczeństwa. Wszelkie stosowne 
dokumenty są publikowane na stronie 
internetowej odpowiedniego regionalnego 
centrum operacyjnego. Niniejszy ustęp ma 
zastosowanie do projektów, uzasadnień i 
decyzji przyjętych zgodnie z art. 32 i 33, 
art. 35a i art. 38 niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Regionalne centra operacyjne będą przedmiotem rozległych dyskusji w komisji przedmiotowo 
właściwej. Niemniej z perspektywy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przepisy dotyczące przejrzystości i uczestnictwa mają 
kluczowe znaczenie. Artykuł ten stanowi zatem logiczne przedłużenie wcześniejszych 
przepisów w sprawie regionalnych centrów operacyjnych.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmowanie decyzji i zaleceń Przyjmowanie zaleceń

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne
opracowują procedurę przyjmowania 
decyzji i zaleceń.

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
z danego regionu pracy systemu
opracowują procedurę przyjmowania i 
dokonywania przeglądu zaleceń 
wydawanych przez regionalne centra 
koordynacji zgodnie z kryteriami 
określonymi w ust. 2 i 3.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują wiążące decyzje skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych w 
odniesieniu do funkcji, o których mowa w 
art. 34 ust. 1 lit. a), b), g) i q). Operatorzy 
systemów przesyłowych wykonują wiążące 
decyzje wydane przez regionalne centra 
operacyjne, chyba że ich wykonanie 
miałoby negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo systemu.

2. Regionalne centra koordynacji są 
właściwe do przyjmowania decyzji 
skierowanych do operatorów systemów 
przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o 
których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a), b), g) 
i q). 

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli operator systemu 
przesyłowego postanowi nie stosować się 
do zalecenia wydanego przez regionalne 
centrum koordynacji, przedstawia on 
szczegółowe uzasadnienie regionalnemu 
centrum koordynacji oraz pozostałym 
operatorom systemów przesyłowych z 
regionu pracy systemu.
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Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują zalecenia skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych w 
odniesieniu do funkcji, o których mowa w 
art. 34 ust. 1 lit. c)–f) i h)–p).

3. W odniesieniu do zaleceń 
dotyczących funkcji, o których mowa w 
art. 34 ust. 1 lit. a) i b), operatorzy 
systemów przesyłowych mogą nie 
stosować się do nich wyłącznie w 
przypadkach, gdy wywarłoby to negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo systemu.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne
opracowują procedurę weryfikacji decyzji i
zaleceń.

1. Regionalne centra koordynacji i 
operatorzy systemów przesyłowych 
wspólnie opracowują procedurę 
weryfikacji zaleceń.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarząd regionalnych centrów 
operacyjnych

Zarząd regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu przyjmowania środków 
dotyczących zarządzania regionalnymi 
centrami operacyjnymi oraz 

1. W celu przyjmowania środków 
dotyczących zarządzania regionalnymi 
centrami operacyjnymi oraz 
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monitorowania skuteczności ich działania 
regionalne centra operacyjne powołują 
zarząd.

monitorowania skuteczności ich działania 
regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa
powołują zarząd.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowanie i zatwierdzenie 
statutu i regulaminu wewnętrznego 
regionalnego centrum operacyjnego;

a) przygotowanie i zatwierdzenie 
statutu i regulaminu wewnętrznego 
regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa;

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne 
tworzą swoją organizację i nią zarządzają 
w oparciu o strukturę, która wspiera 
bezpieczeństwo ich funkcji. Ich struktura 
organizacyjna określa:

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
danego regionu pracy systemu określają
strukturę organizacyjną regionalnych 
centrów koordynacji. Ich struktura 
organizacyjna określa:

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regionalne centra operacyjne
mogą tworzyć regionalne biura, aby 
uwzględnić lokalną specyfikę, lub 
zapasowe centra operacyjne w celu 
wydajnego i niezawodnego wykonywania 
swoich funkcji.

2. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa mogą tworzyć regionalne 
biura, aby uwzględnić lokalną specyfikę, 
lub powołać zastępczych regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa w celu 
wydajnego i niezawodnego wykonywania 
swoich funkcji.

Poprawka 131
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalnym centrom operacyjnym
zapewnia się wszelkie zasoby ludzkie, 
techniczne, fizyczne i finansowe, które są 
im niezbędne do wypełniania obowiązków 
nałożonych na nie na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i wykonywania 
ich funkcji.

Regionalnym koordynatorom 
bezpieczeństwa zapewnia się wszelkie 
zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i 
finansowe, które są im niezbędne do 
wypełniania obowiązków nałożonych na 
nie na podstawie niniejszego 
rozporządzenia oraz do niezależnego i
bezstronnego wykonywania ich funkcji.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne
ustanawiają proces ciągłego 
monitorowania przynajmniej:

1. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa ustanawiają proces 
ciągłego monitorowania przynajmniej:

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydanych decyzji i zaleceń oraz 
osiągniętych za ich pomocą rezultatów;

b) decyzji operatorów systemów 
przesyłowych, jeżeli nie zastosowali się oni 
do zaleceń wydanych przez regionalne 
centra koordynacji;

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regionalne centra operacyjne 
przekazują przynajmniej raz w roku 

2. Regionalne centra operacyjne 
przekazują przynajmniej raz w roku 
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Agencji i organom regulacyjnym 
właściwym dla danego regionu pracy 
systemu dane pochodzące z ich procesu 
ciągłego monitorowania.

Agencji i organom regulacyjnym 
właściwym dla danego regionu pracy 
systemu dane pochodzące z ich procesu 
ciągłego monitorowania. Regionalne 
centra koordynacji muszą publikować 
sprawozdania roczne wyjaśniające, w jaki 
sposób ich zalecenia zostały wdrożone. 
Sprawozdanie to musi zawierać 
szczegółowy opis przypadków odejścia 
przez operatorów od zaleceń oraz 
przedstawionych przez nich uzasadnień.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regionalne centra operacyjne
określają swoje koszty w przejrzysty 
sposób oraz składają Agencji i organom 
regulacyjnym właściwym dla danego 
regionu pracy systemu sprawozdanie na 
ich temat.

3. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa określają swoje koszty w 
przejrzysty sposób oraz składają Agencji i 
organom regulacyjnym właściwym dla 
danego regionu objętego koordynacją 
bezpieczeństwa sprawozdanie na ich temat.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Regionalne centra operacyjne
składają roczne sprawozdanie z wyników 
swojej działalności ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organom 
regulacyjnym właściwym dla danego 
regionu pracy systemu oraz Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej 
utworzonej na podstawie art. 1 decyzji 
Komisji 2012/C 353/0237.

4. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa składają roczne 
sprawozdanie z wyników swojej 
działalności ENTSO energii elektrycznej, 
Agencji, organom regulacyjnym 
właściwym dla danego regionu objętego 
koordynacją bezpieczeństwa oraz Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej 
utworzonej na podstawie art. 1 decyzji 
Komisji 2012/C 353/0237.

_________________ _________________

37. Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 
2012 r. ustanawiająca Grupę 
Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej 

37. Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 
2012 r. ustanawiająca Grupę 
Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej 
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(Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2). (Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2).

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Regionalne centra operacyjne
zgłaszają uchybienia stwierdzone w 
ramach procesu monitorowania, o którym 
mowa w ust. 1, ENTSO energii 
elektrycznej, organom regulacyjnym 
właściwym dla danego regionu pracy 
systemu, Agencji oraz właściwym 
organom państw członkowskich 
odpowiedzialnym za zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

5. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa zgłaszają uchybienia 
stwierdzone w ramach procesu 
monitorowania, o którym mowa w ust. 1, 
ENTSO energii elektrycznej, organom 
regulacyjnym właściwym dla danego 
regionu objętego koordynacją 
bezpieczeństwa, Agencji oraz właściwym 
organom państw członkowskich 
odpowiedzialnym za zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalne centra operacyjne podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić sobie 
ochronę przed odpowiedzialnością 
związaną z wykonywaniem swoich zadań, 
w szczególności w przypadku gdy 
przyjmują decyzje wiążące operatorów 
systemów przesyłowych. Metoda 
zastosowana w celu zapewnienia ochrony 
przed odpowiedzialnością uwzględnia 
status prawny regionalnego centrum 
operacyjnego oraz poziom dostępnej 
komercyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

We wniosku dotyczącym utworzenia 
regionalnych centrów koordynacji 
zgodnie z art. 32 operatorzy systemów 
przesyłowych z danego regionu pracy 
systemu uwzględniają rozwiązania 
dotyczące pokrywania zobowiązań 
związanych z wykonywaniem jego zadań. 
Metoda zastosowana w celu zapewnienia 
ochrony przed odpowiedzialnością 
uwzględnia status prawny regionalnego 
centrum koordynacji oraz poziom 
dostępnej komercyjnej ochrony 
ubezpieczeniowej.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
którzy nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 
35 [recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2],
współpracują ze sobą na poziomie Unii za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
zrzeszającej operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) 
w celu wspierania ukończenia tworzenia i 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, którzy pragną 
uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają 
się zarejestrowanymi członkami tej 
organizacji.

Wszyscy operatorzy systemów 
dystrybucyjnych współpracują ze sobą na 
poziomie Unii za pośrednictwem 
europejskiej organizacji zrzeszającej 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
(„organizacja OSD UE”) w celu wspierania 
ukończenia tworzenia i funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu, wspierania rozwoju 
zrównoważonego, zdecentralizowanego i 
bardziej zintegrowanego systemu 
energetycznego oraz propagowania 
optymalnego zarządzania systemami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz 
skoordynowanej eksploatacji tych 
systemów. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych i reprezentujące ich na 
szczeblu unijnym stowarzyszenia, którzy 
pragną uczestniczyć w organizacji OSD 
UE, stają się zarejestrowanymi członkami 
tej organizacji. Statuty zapewniają, by 
proces decyzyjny uwzględniał regionalne 
różnice w obrębie sieci dystrybucyjnych.

Uzasadnienie

Sieci dystrybucyjne w Europie znacznie się od siebie różnią: począwszy od poziomu napięcia, 
przez topologię, naturalne ukształtowanie danego obszaru, na strukturze zużycia przez 
użytkowników skończywszy. Praca organizacji OSD UE musi uwzględniać tę specyfikę.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonując funkcje wynikające z prawa 
Unii, organizacja OSD UE działa dla 
dobra Unii oraz postępuje w sposób 
niezależny od interesów krajowych 
poszczególnych państw lub interesów 
krajowych operatorów systemów 
dystrybucyjnych, a także przyczynia się do 
efektywnego i trwałego osiągnięcia celów 
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określonych w ramach polityki 
klimatyczno-energetycznej obejmujących 
lata 2020–2030, w szczególności przez 
usuwanie przeszkód utrudniających 
integrację energii elektrycznej wywarzanej 
z odnawialnych źródeł energii oraz 
utrudniających podnoszenie poziomu 
efektywności energetycznej.

Uzasadnienie

Zważywszy na zadania przypisane nowej organizacji OSD UE (w szczególności zadania 
związane z opracowywaniem kodeksów sieci i najlepszych praktyk), obowiązkiem takiej 
organizacji powinno być działanie dla dobra Europy, działanie w sposób niezależny oraz 
przyczynianie się do osiągnięcia celów UE dotyczących energii i klimatu. W art. 25 ust 2 
niniejszego rozporządzenia zaproponowano nałożenie takiego obowiązku na ENTSO energii 
elektrycznej i należy to powtórzyć w odniesieniu do nowej organizacji OSD UE, tak aby 
zapewnić spójność.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie organizacji OSD UE energii 
elektrycznej

Ustanowienie organizacji OSD UE

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz 
zarejestrowanych członków, projekt 
regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

1. Do dnia [OP: twelve months after 
entry into force] r. operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, przy wsparciu 
administracyjnym Agencji, przedkładają 
Komisji i Agencji projekt struktury 
zarządzania, która gwarantuje 
sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
interesów członków i państw 
członkowskich. Obejmuje to również 
projekt kryteriów określonych w ust. 2, 
wykaz zarejestrowanych członków, projekt 
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regulaminu wewnętrznego, w tym również 
regulamin konsultacji z ENTSO energii 
elektrycznej i innymi zainteresowanymi 
stronami, oraz zasady finansowania 
ustanawianej organizacji OSD UE.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia [OP: six months after 
entry into force] r. Agencja określa 
kryteria przygotowania projektu statutu, 
wykazu zarejestrowanych członków, 
projektu regulaminu wewnętrznego, o 
których mowa w ust. 1, w celu zachowania 
niezależności organizacji OSD UE od jej 
członków oraz zapewnienia wyważonego 
składu, a także jednakowego traktowania 
wszystkich członków będących 
operatorami systemów dystrybucyjnych. 
Agencja przeprowadza formalne 
konsultacje dotyczące tych kryteriów z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacja OSD UE realizuje 
następujące zadania:

1. Głównym zadaniem organizacji
OSD UE jest udział w opracowywaniu 
kodeksów sieci zgodnie z art. 56.

Do innych zadań może należeć wymiana 
poglądów i najlepszych praktyk w 
zakresie:
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Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwijanie odpowiedzi odbioru; c) rozwijanie odpowiedzi odbioru i 
magazynowania energii;

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarządzanie danymi, 
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona
danych;

e) wysoki poziom 
cyberbezpieczeństwa i ochrony danych
oraz bezstronność w zarządzaniu danymi;

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) udział w opracowywaniu kodeksów 
sieci w trybie art. 56.

skreśla się

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy monitorowaniu
wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, 
które są istotne z punktu widzenia 
eksploatacji i planowania sieci 
dystrybucyjnych oraz skoordynowanej 
eksploatacji sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych i które przyjęto na 

a) współpracuje z ENTSO energii 
elektrycznej przy analizowaniu 
problemów i opracowywaniu zaleceń 
dotyczących monitorowania wdrażania 
kodeksów sieci i wytycznych, które są 
istotne z punktu widzenia eksploatacji i 
planowania sieci dystrybucyjnych oraz 
skoordynowanej eksploatacji sieci 



AD\1141552PL.docx 75/84 PE609.648v05-00

PL

podstawie niniejszego rozporządzenia; przesyłowych i dystrybucyjnych i które 
przyjęto na podstawie niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prowadzi działalność z pełnym 
poszanowaniem reguł konkurencji.

skreśla się

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organizacja OSD UE prowadzi 
działalność z pełnym poszanowaniem 
unijnych i krajowych reguł konkurencji.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przygotowując ewentualne kodeksy 
sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD 
UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę 
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, a w szczególności organizacji 
reprezentujących wszystkie zainteresowane 
strony, zgodnie z regulaminem 
wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. 
W konsultacjach tych uczestniczą również 
krajowe organy regulacyjne i inne organy 
krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 

1. Przygotowując ewentualne kodeksy 
sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD 
UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę 
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, a w szczególności organizacji 
reprezentujących wszystkie zainteresowane 
strony, zgodnie z regulaminem 
wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. 
W konsultacjach tych uczestniczą również 
krajowe organy regulacyjne i inne organy 
krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
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elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, w tym odpowiednie 
zrzeszenia branżowe, organy techniczne i 
platformy zainteresowanych stron. Celem 
tych konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 
etapie podejmowania decyzji.

elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym 
odbiorcy, organy techniczne i platformy 
zainteresowanych stron. Celem tych 
konsultacji jest pozyskanie uwag i 
wniosków wszystkich właściwych stron na 
etapie podejmowania decyzji.

Uzasadnienie

Ponieważ wszystkie OSD należą do OSD UE, nie należy ich tu wymieniać jako 
zainteresowanych stron trzecich.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja monitoruje wykonanie 
zadań przypisanych organizacji OSD UE 
zgodnie z art. 51 i gwarantuje wypełnianie 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz innych stosownych 
przepisów unijnych, szczególnie 
dotyczących niezależności organizacji 
OSD UE oraz wymogu zapewnienia 
wyważonej reprezentacji wszystkich 
operatorów systemów przesyłowych w 
całej Unii. Agencja uwzględnia wyniki 
monitorowania w sprawozdaniu rocznym 
zgodnie z art. [16] rozporządzenia (UE) 
.../... [Recast of Regulation (EC) No 
713/2009, COM(2016) 863].

Uzasadnienie

ACER powinna być oficjalnie uprawniona do sprawowania solidniejszego nadzoru nad 
organizacją OSD UE. W szczególności ACER powinna być formalnie zobowiązana do 
zapewnienia, by organizacja OSD UE spełniała kryteria zawarte w obowiązującym statucie, 
zwłaszcza w zakresie zachowania niezależności i zapewnienia wyważonej reprezentacji 
poszczególnych członków OSD. Należy zawrzeć odniesienia do tych zmian zakresu uprawnień 
ACER w rozporządzeniu (WE) nr 713/2009 przekształconym zgodnie z wnioskiem 
COM(2016) 863.
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Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Organizacja OSD UE przedkłada 
Agencji do zaopiniowania projekt 
rocznego programu prac przewidziany w 
art. 51. W terminie dwóch miesięcy od 
dnia otrzymania projektów Agencja 
przedstawia organizacji OSD UE i 
Komisji należycie uzasadnioną opinię 
oraz zalecenia, w przypadku gdy uzna, że 
projekt rocznego programu prac 
przedłożony przez organizację OSD UE 
nie przyczynia się do niedyskryminacji, 
skutecznej konkurencji, sprawnego 
funkcjonowania rynku lub optymalnego 
zarządzania systemami dystrybucyjnymi i 
przesyłowymi oraz skoordynowanej 
eksploatacji tych systemów.

Uzasadnienie

ACER powinna być uprawniona do przedstawiania zaleceń organizacji OSD UE, jeżeli 
stwierdzi, że projekt rocznego programu prac organizacji OSD UE nie jest zgodny z 
przepisami UE lub jest sprzeczny z celami na szczeblu unijnym. Należy zawrzeć odniesienia 
do tych zmian zakresu uprawnień ACER w rozporządzeniu (WE) nr 713/2009 
przekształconym zgodnie z wnioskiem COM(2016) 863.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organizacja OSD UE uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, 
organizacja OSD UE informuje, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. Podaje również 
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.

3. Komitet redakcyjny uwzględnia 
uwagi przekazane w trakcie konsultacji. 
Przed przyjęciem propozycji kodeksów 
sieci, o których mowa w art. 55, 
organizacja OSD UE informuje, w jaki 
sposób uwzględniono uwagi otrzymane 
podczas konsultacji. Podaje również 
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie 
uwzględniono.
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Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez organizację OSD UE i Agencję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 55, 
albo jako wytyczne zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57.

1. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z uprawnieniami 
przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego 
rodzaju akty delegowane przyjmuje się 
albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść 
propozycji opracowanej przez ENTSO 
energii elektrycznej bądź – gdy tak 
ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 –
przez Agencję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 55, albo jako wytyczne 
zgodnie z procedurą określoną w art. 57.

Uzasadnienie

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes 
(particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution 
system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market 
participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity 
would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will 
significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs 
are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers 
to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU 
unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected 
to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 
kodeksów sieci w następujących 
obszarach:

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 63, dotyczących ustanowienia 
kodeksów sieci w następujących 
obszarach, z uwzględnieniem w 
stosownych przypadkach regionalnej 
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specyfiki:

Uzasadnienie

Kodeksy sieci muszą nadal uwzględniać specyfikę regionalną.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat 
za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami 
lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń 
międzyoperatorskich

(k) zasady dotyczące 
zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych oraz opłat za przyłączenie do 
sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i 
zasadami rozliczeń międzyoperatorskich;

Uzasadnienie

Działanie systemów dystrybucyjnych jest bardzo różnicowane lokalnie, zważywszy na różnice 
w zakresie topologii sieci czy struktury konsumpcji. Zatem nie zaleca się harmonizacji ich 
struktury za pośrednictwem kodeksów sieci lub wytycznych. Zbiór zasad ogólnych określony 
w art. 16 dotyczącym opłat za dostęp do sieci jest wystarczający do celów przejrzystości i 
sprawiedliwego ustalania taryf.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. ENTSO energii elektrycznej bądź –
gdy tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 –
organizacja OSD UE powołuje komitet 
redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w 
procesie opracowywania kodeksu sieci. W 
skład komitetu redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organizacji OSD UE 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawiciele wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej i ograniczona 
liczba głównych zainteresowanych stron, 

9. ENTSO energii elektrycznej bądź –
gdy tak ustalono w wykazie priorytetów 
ustanowionym na podstawie ust. 2 –
organizacja OSD UE powołuje komitet 
redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w 
procesie opracowywania kodeksu sieci. W 
skład komitetu redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele ENTSO energii 
elektrycznej, Agencji, organizacji OSD UE 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawiciele wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej i ograniczonej 
liczby głównych zainteresowanych stron, 
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których to dotyczy. ENTSO energii 
elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w 
wykazie priorytetów ustanowionym na 
podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE 
opracowuje propozycje kodeksów sieci w 
obszarach, o których mowa w ust. 1 , na 
wniosek Komisji zgodnie z ust. 8.

których to dotyczy, takich jak 
konsumenci. ENTSO energii
elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w 
wykazie priorytetów ustanowionym na 
podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE 
opracowuje propozycje kodeksów sieci w 
obszarach, o których mowa w ust. 1 , na 
wniosek Komisji zgodnie z ust. 8.

Uzasadnienie

Ważne jest odpowiednie przedstawienie perspektywy konsumentów przy opracowywaniu 
kodeksów sieci.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia, aby kodeks sieci był zgodny z 
odpowiednimi wytycznymi ramowymi i 
przyczyniał się do integracji rynku, 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
oraz wydajnego funkcjonowania rynku, 
oraz przedkłada zweryfikowany kodeks 
sieci Komisji w terminie sześciu miesięcy 
od dnia otrzymania propozycji. W 
projekcie przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony w trakcie 
prac nad propozycją, którymi kieruje 
ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

10. Agencja weryfikuje kodeks sieci i 
zapewnia, aby kodeks sieci był zgodny z 
odpowiednimi wytycznymi ramowymi i 
przyczyniał się do integracji rynku, 
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji 
oraz wydajnego funkcjonowania rynku, 
oraz przedkłada zweryfikowany kodeks 
sieci Komisji w terminie sześciu miesięcy 
od dnia otrzymania propozycji. W 
projekcie przedłożonym Komisji Agencja 
uwzględnia uwagi przekazane przez 
wszystkie zaangażowane strony, w 
szczególności przez konsumentów, w 
trakcie prac nad propozycją, którymi 
kieruje ENTSO energii elektrycznej lub 
organizacja OSD UE, oraz przeprowadza 
formalne konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
wersji, która ma zostać przedłożona 
Komisji.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjąć wiążące 
wytyczne w obszarach wymienionych 
poniżej.

1. Komisja może przyjąć wytyczne w 
obszarach wymienionych poniżej.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów , magazynowanie energii 
i odbiorców (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów 
taryf dystrybucyjnych i przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci ; obejmują 
one również to, w jaki sposób 
mechanizm rozliczeń międzyoperatorskich 
zostanie uwzględniony w krajowych 
opłatach sieciowych i jak zostaną 
zapewnione odpowiednie i skuteczne 
sygnały lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Wytyczne mogą także określić właściwe 
zasady dotyczące opłat nakładanych na 
producentów, magazynowanie energii i
odbiorców (obciążenie) w ramach 
krajowych systemów taryf przesyłowych i 
systemów przyłączania do sieci; obejmują 
one również to, w jaki sposób mechanizm
rozliczeń międzyoperatorskich zostanie 
uwzględniony w krajowych opłatach 
sieciowych i jak zostaną zapewnione 
odpowiednie i skuteczne sygnały 
lokalizacyjne, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 16.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 55 ust. 1 lit. k). Sieci dystrybucyjne w Europie znacznie się od 
siebie różnią: począwszy od poziomu napięcia, przez topologię, naturalne ukształtowanie 
danego obszaru, na strukturze zużycia przez użytkowników skończywszy. Struktura taryf 
przesyłowych musi być zatem różna w poszczególnych przypadkach; krajowe organy 
regulacyjne są najlepiej przygotowane, aby to zapewnić. 

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1. Regionalne centra operacyjne 
wyposaża się w systemy kontroli 
nadzorczej i pozyskiwania danych 
działające w czasie zbliżonym do czasu 

skreśla się
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rzeczywistego z poziomem 
obserwowalności określonym przy 
zastosowaniu progu zdefiniowanego 
zgodnie z pkt 4.1.
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