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Poprawka 1117
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują na poziomie 
Unii poprzez ENTSO energii elektrycznej, 
aby wspierać dokończenie budowy i 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i transgraniczny 
handel energią oraz aby zapewnić 
optymalne zarządzanie europejską siecią 
przesyłową energii elektrycznej, jej 
skoordynowaną eksploatację oraz jej 
właściwy rozwój techniczny.

1. Operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują na poziomie 
Unii poprzez ENTSO energii elektrycznej, 
aby wspierać dokończenie budowy i 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej i transgraniczny 
handel energią oraz aby zapewnić 
optymalne zarządzanie europejską siecią 
przesyłową energii elektrycznej, jej 
skoordynowaną eksploatację oraz jej 
właściwy rozwój techniczny pod nadzorem 
Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z przepisami rozporządzenia w sprawie 
ACER, a także szeregiem przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących monitorowania i 
kontroli ze strony Agencji, jak np. art. 29 lub art. 19 ust. 6.

Poprawka 1118
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

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 
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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.

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. Zapewnia w 
szczególności, że mobilizacja zasobów 
ludzkich ze strony krajowych operatorów 
systemów przesyłowych nie powoduje 
sytuacji konfliktu interesów. Agencja jest 
odpowiedzialna za monitorowanie 
przestrzegania przez ENTSO energii 
elektrycznej zasad przedstawionych w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z dotychczasowymi i nowymi zadaniami powierzonymi ENTSO-E na mocy 
niniejszego rozporządzenia (np. w art. 27) należy zwiększyć przejrzystość i rozliczalność tego 
organu, aby zapewnić, że funkcje są wykonywane niezależnie od interesów krajowych lub 
handlowych.

Poprawka 1119
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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 

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 
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wywarzanej z odnawialnych źródeł energii 
oraz do podnoszenia poziomu 
efektywności energetycznej.

wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
w połączeniu z magazynowaniem energii i 
odpowiedzią odbioru oraz do podnoszenia 
poziomu efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Rolą ENTSO-E jest również zapewnienie, że rozwija się i wdraża źródła elastyczności z 
korzyścią dla systemu.

Poprawka 1120
Paul Rübig

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 odpowiedzią 
odbioru i magazynowaniem energii oraz 
do podnoszenia poziomu efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 1121
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowuje kodeksy sieci w 
obszarach, o których mowa w art. 55 ust. 
1, mając na uwadze osiągnięcie celów 
określonych w art. 25;

a) opracowuje kodeksy sieci odnośnie 
do szczegółów technicznych aktów 
ustawodawczych Unii stanowiących 
ogólne ramy polityczne, mając na uwadze 
osiągnięcie celów określonych w art. 25;

Or. en

Poprawka 1122
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowuje kodeksy sieci w 
obszarach, o których mowa w art. 55 ust. 1, 
mając na uwadze osiągnięcie celów 
określonych w art. 25;

a) wnosi wkład w opracowanie 
kodeksów sieci w obszarach, o których 
mowa w art. 55 ust. 1, mając na uwadze 
osiągnięcie celów określonych w art. 25;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z artykułami dotyczącymi kodeksów sieci i rolą 
operatorów systemu dystrybucyjnego, zwłaszcza art. 54 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 1123
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjmuje i publikuje niewiążący 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym („plan rozwoju sieci o 

b) co dwa lata przyjmuje i publikuje 
niewiążący dziesięcioletni plan rozwoju 
sieci o zasięgu unijnym („plan rozwoju 
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zasięgu unijnym ”) co dwa lata; sieci o zasięgu unijnym”), oparty o 
niezależne modelowanie i obliczenia pod 
nadzorem Agencji, przy czym podstawowe 
założenia, kryteria i wskaźniki określa się 
na podstawie celów zapisanych w prawie 
UE, w tym dotyczących przepustowości 
połączeń wzajemnych i emisji gazów 
cieplarnianych; plan ten obejmuje różne
warianty, w szczególności znaczne 
upowszechnienie się energii ze źródeł 
odnawialnych i scenariusz zakładający 
wysoką efektywność energetyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy są nierozerwalnie związane z art. 19 ust. 6 i art. 29 niniejszego 
rozporządzenia, a także innymi przepisami prawa unijnego.

Poprawka 1124
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określa metody obliczania 
przyszłych wymogów w zakresie 
elastyczności systemu;

Or. en

Poprawka 1125
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określa metody obliczania 
przyszłych wymogów w zakresie 
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elastyczności systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy są nierozerwalnie związane z art. 19 ust. 6 i art. 29 niniejszego 
rozporządzenia, a także innymi przepisami prawa unijnego.

Poprawka 1126
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) określa wytyczne dla ustanawiania 
celów i trajektorii rozwoju odpowiedzi 
odbioru;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy są nierozerwalnie związane z art. 19 ust. 6 i art. 29 niniejszego 
rozporządzenia, a także innymi przepisami prawa unijnego.

Poprawka 1127
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) określa wytyczne dla ustanawiania 
celów i trajektorii rozwoju odpowiedzi 
odbioru;

Or. en

Poprawka 1128
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Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyjmuje ramy współpracy i 
koordynacji między regionalnymi centrami 
operacyjnymi;

e) przyjmuje ramy współpracy i 
koordynacji między regionalnymi 
koordynatorami bezpieczeństwa;

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście).

Or. en

Poprawka 1129
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyjmuje ramy współpracy i 
koordynacji między regionalnymi 
centrami operacyjnymi;

e) przyjmuje ramy współpracy i 
koordynacji między operatorami systemów 
przesyłowych;

Or. de

Uzasadnienie

ENTSO energii elektrycznej powinna jak najlepiej koordynować transgraniczną 
współpracę operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka 1130
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przyjmuje propozycję określającą 
region pracy systemu objęty zasięgiem 

skreśla się
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działania każdego regionalnego centrum 
operacyjnego;

Or. en

Poprawka 1131
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) we współpracy z organizacją OSD 
UE normalizuje odnośne formaty danych 
i protokoły w celu ułatwienia 
transgranicznej wymiany danych;

Or. en

Poprawka 1132
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) współpracuje z organizacją OSD 
UE przy przyjmowaniu najlepszych 
praktyk w zakresie skoordynowanej 
eksploatacji i planowania systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym 
takich kwestii jak wymiana danych między 
operatorami i koordynacja rozproszonych 
zasobów energetycznych;

Or. en

Poprawka 1133
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wspiera cyfryzację systemów 
przesyłowych w celu zapewnienia m.in. 
wydajnego pozyskiwania i 
wykorzystywania danych w czasie 
rzeczywistym oraz zapewnienia 
inteligentnych podstacji;

Or. en

Poprawka 1134
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) wspiera zarządzanie danymi, 
bezpieczeństwo cybernetyczne i ochronę 
danych we współpracy z odpowiednimi 
organami i podmiotami objętymi 
regulacją;

Or. en

Poprawka 1135
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) opracowuje odpowiedź odbioru we 
współpracy z operatorami systemu 
dystrybucyjnego.
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Or. en

Poprawka 1136
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ENTSO energii elektrycznej składa 
Agencji sprawozdanie na temat 
stwierdzonych niedociągnięć w zakresie 
tworzenia i skuteczności działania 
regionalnych centrów operacyjnych.

2. ENTSO energii elektrycznej składa 
Agencji sprawozdanie na temat 
stwierdzonych niedociągnięć w zakresie 
tworzenia i skuteczności działania 
regionalnych centrów koordynacyjnych.

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

Or. en

Poprawka 1137
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przygotowując propozycje 
stosownie do zadań, o których mowa w art. 
27 ust. 1, ENTSO energii elektrycznej 
prowadzi zakrojone na szeroką skalę
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron , oraz — w szczególności —
organizacji reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 26. W konsultacjach tych 
uczestniczą również krajowe organy 
regulacyjne i inne organy krajowe, 
przedsiębiorstwa zajmujące się 

1. Przygotowując propozycje 
stosownie do zadań, o których mowa w art. 
27 ust. 1, ENTSO energii elektrycznej 
prowadzi zakrojone na szeroką skalę
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron , oraz — w szczególności —
organizacji reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 26. W konsultacjach tych 
uczestniczą krajowe organy regulacyjne i 
inne organy krajowe, przedsiębiorstwa 
zajmujące się dostarczaniem i 
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dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
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 .

wytwarzaniem energii elektrycznej, 
użytkownicy systemu, w tym odbiorcy i 
ich przedstawiciele, 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.
Ustanawia się niezależny komitet 
doradczy złożony z przedstawicieli 
zainteresowanych stron, w szczególności 
użytkowników systemu i klientów 
końcowych, w celu zapewnienia 
niezależnego doradztwa zarządowi 
ENTSO energii elektrycznej w zakresie: 
a) opracowywania kodeksów sieci 
określonych w art. 27 ust. 1 lit. a) pkt (i) 
planów rozwoju sieci o zasięgu unijnym 
określonych w art. 27 ust. 1 lit. b);
b) rocznego programu prac określonego w 
art. 27 ust. 1 lit. h) oraz
c) sprawozdania rocznego określonego w 
art. 27 ust. 1 lit. i).

Or. en

Uzasadnienie

Wymagany jest większy nacisk w ramach procesu konsultacji z zainteresowanymi stronami w 
celu zagwarantowania, że inwestycje będą oferować większą wartość dodaną dla 
konsumentów. W procesie tym należy brać pod uwagę ograniczone zasoby i wiedzę techniczną 
wielu użytkowników systemu, jak również znaczenie uwzględniania od samego początku 
potrzeb konsumenta przy projektowaniu.

Poprawka 1138
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przygotowując propozycje 
stosownie do zadań, o których mowa w art. 
27 ust. 1 , ENTSO energii elektrycznej 

1. Przygotowując opinie w związku z 
zadaniami, o których mowa w art. 27 ust. 
1, ENTSO energii elektrycznej 
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prowadzi zakrojone na szeroką skalę
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w 
sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron , oraz — w szczególności —
organizacji reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 26. W konsultacjach tych 
uczestniczą również krajowe organy 
regulacyjne i inne organy krajowe, 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostarczaniem i wytwarzaniem energii 
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 .

prowadzi zakrojone na szeroką skalę
konsultacje na wczesnym etapie, 
zorganizowane tak, aby uwzględniać 
uwagi zainteresowanych stron przed 
ostatecznym przyjęciem, oraz w sposób 
otwarty i przejrzysty, z udziałem 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron , oraz — w szczególności —
organizacji reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 26. W konsultacjach tych 
uczestniczą krajowe organy regulacyjne i 
inne organy krajowe, przedsiębiorstwa 
zajmujące się dostarczaniem i 
wytwarzaniem energii elektrycznej, 
użytkownicy systemu, w tym odbiorcy i 
ich przedstawiciele, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest potrzebna, aby umożliwić realizację obowiązków wynikających z ust. 
3.

Poprawka 1139
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Formalnie ustanawia się 
niezależny komitet doradczy złożony z 
przedstawicieli zainteresowanych stron, w 
szczególności użytkowników systemu i 
klientów końcowych, w celu zapewnienia 
niezależnego doradztwa zarządowi 
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ENTSO energii elektrycznej w zakresie:

a) opracowywania kodeksów sieci 
określonych w art. 27 ust. 1 lit. a);

b) planów rozwoju sieci o zasięgu unijnym 
określonych w art. 27 ust. 1 lit. b);

c) rocznego programu prac określonego w 
art. 27 ust. 1 lit. h) oraz

d) sprawozdania rocznego określonego w 
art. 27 ust. 1 lit. i).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z art. 27 i 28 niniejszego rozporządzenia w 
celu sformalizowania istniejących konsultacji, a także organu doradczego, który powołano w 
celu skonkretyzowania konsultacji wymaganych na mocy przepisów niniejszego artykułu.

Poprawka 1140
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem propozycji na 
podstawie art. 27 ust. 1 ENTSO energii 
elektrycznej informuje, w jaki sposób 
uwagi otrzymane podczas konsultacji 
zostały uwzględnione. Podaje również
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie
uwzględniono.

3. Przed przyjęciem opinii na 
podstawie art. 27 ust. 1 ENTSO energii 
elektrycznej informuje, w jaki sposób 
uwagi otrzymane podczas konsultacji 
zostały uwzględnione. Podaje również
uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie
uwzględniono.

Or. en

Poprawka 1141
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreśla się

Współpraca regionalna operatorów 
systemów przesyłowych

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
ustanawiają współpracę regionalną w 
ramach ENTSO energii elektrycznej, aby 
przyczynić się do realizacji działań, o 
których mowa w art. 27 ust. 1, 2 i 3. W 
szczególności publikują oni co dwa lata 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne w 
oparciu o ten regionalny plan 
inwestycyjny. ENTSO energii elektrycznej 
promuje współpracę między operatorami 
systemów przesyłowych na poziomie 
regionalnym zapewniającą 
interoperacyjność, komunikację oraz 
monitorowanie regionalnej skuteczności 
działania w tych obszarach, których 
jeszcze nie zharmonizowano na poziomie 
Unii.

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
promują opracowywanie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, a także 
wspierają rozwój giełd energii, 
skoordynowaną alokację zdolności 
transgranicznych poprzez 
niedyskryminacyjne rozwiązania rynkowe, 
w należyty sposób uwzględniając 
specyficzne zalety aukcji typu implicit dla 
alokacji krótkoterminowych oraz 
integracji mechanizmów bilansowania i 
mocy rezerwowej.

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 
2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących 
regionalnych struktur współpracy. Każde 
państwo członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
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dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją 
oraz z ENTSO energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 1142
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreśla się

Współpraca regionalna operatorów 
systemów przesyłowych

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
ustanawiają współpracę regionalną w 
ramach ENTSO energii elektrycznej, aby 
przyczynić się do realizacji działań, o 
których mowa w art. 27 ust. 1, 2 i 3. W 
szczególności publikują oni co dwa lata 
regionalny plan inwestycyjny, a także 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne w 
oparciu o ten regionalny plan 
inwestycyjny. ENTSO energii elektrycznej 
promuje współpracę między operatorami 
systemów przesyłowych na poziomie 
regionalnym zapewniającą 
interoperacyjność, komunikację oraz 
monitorowanie regionalnej skuteczności 
działania w tych obszarach, których 
jeszcze nie zharmonizowano na poziomie 
Unii.

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
promują opracowywanie rozwiązań 
operacyjnych w celu zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, a także 
wspierają rozwój giełd energii, 
skoordynowaną alokację zdolności 
transgranicznych poprzez 
niedyskryminacyjne rozwiązania rynkowe, 
w należyty sposób uwzględniając 
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specyficzne zalety aukcji typu implicit dla 
alokacji krótkoterminowych oraz 
integracji mechanizmów bilansowania i 
mocy rezerwowej.

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 
2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących 
regionalnych struktur współpracy. Każde 
państwo członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją 
oraz z ENTSO energii elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1143
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy systemów 
przesyłowych ustanawiają współpracę 
regionalną w ramach ENTSO energii 
elektrycznej, aby przyczynić się do
realizacji działań, o których mowa w art. 
27 ust. 1, 2 i 3. W szczególności publikują 
oni co dwa lata regionalny plan 
inwestycyjny, a także mogą podejmować 

1. Operatorzy systemów 
przesyłowych ustanawiają współpracę 
regionalną w ramach ENTSO energii 
elektrycznej, aby przyczynić się 
do realizacji działań, o których mowa w 
art. 27ust. 1, 2 i 3. W szczególności 
publikują oni co dwa lata regionalny plan 
inwestycyjny, a także mogą podejmować 
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decyzje inwestycyjne w oparciu o ten 
regionalny plan inwestycyjny. ENTSO 
energii elektrycznej promuje współpracę 
między operatorami systemów 
przesyłowych na poziomie regionalnym 
zapewniającą interoperacyjność, 
komunikację oraz monitorowanie 
regionalnej skuteczności działania w tych 
obszarach, których jeszcze nie 
zharmonizowano na poziomie Unii.

decyzje inwestycyjne w oparciu o ten 
regionalny plan inwestycyjny.

Or. en

Poprawka 1144
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją 
oraz z ENTSO energii elektrycznej.

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym.

Or. en

Poprawka 1145
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz 
z ENTSO energii elektrycznej.

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz 
z ENTSO energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 1146
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz 
z ENTSO energii elektrycznej.

3. Nie naruszając art. 32–44 
niniejszego rozporządzenia i aby osiągnąć 
cele określone w ust. 1 i 2, obszar 
geograficzny objęty każdą z regionalnych 
struktur współpracy może zostać określony 
przez Komisję z uwzględnieniem 
istniejących regionalnych struktur 
współpracy. Każde państwo członkowskie 
uprawnione jest do promowania 
współpracy w więcej niż jednym obszarze 
geograficznym. Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 63, dotyczących obszaru 
geograficznego objętego zasięgiem 
działania każdej struktury współpracy 
regionalnej. W tym celu Komisja 
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konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO 
energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 1147
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz 
z ENTSO energii elektrycznej.

3. Aby osiągnąć cele określone w ust. 
1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy może 
zostać określony przez Komisję z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
struktur współpracy. Każde państwo 
członkowskie uprawnione jest do 
promowania współpracy w więcej niż 
jednym obszarze geograficznym. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 63, 
dotyczących obszaru geograficznego 
objętego zasięgiem działania każdej 
struktury współpracy regionalnej. W tym 
celu Komisja konsultuje się z organami 
regulacyjnymi państw członkowskich, z 
Agencją oraz z ENTSO energii 
elektrycznej.

Or. en

Poprawka 1148
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreśla się
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Utworzenie i misja regionalnych centrów 
operacyjnych

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.

2. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują formę prawną, o której mowa w 
art. 1 dyrektywy 2009/101/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady36

3. Regionalne centra operacyjne 
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

_________________

36 Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 
jakie są wymagane w państwach 
członkowskich od spółek w rozumieniu 
art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla 
zapewnienia ochrony interesów zarówno
wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 
258 z 1.10.2009, s. 11).

Or. en

Poprawka 1149
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreśla się

Utworzenie i misja regionalnych centrów 
operacyjnych

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.

2. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują formę prawną, o której mowa w 
art. 1 dyrektywy 2009/101/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady36.

3. Regionalne centra operacyjne 
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

_________________

36 Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 
jakie są wymagane w państwach 
członkowskich od spółek w rozumieniu 
art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla 
zapewnienia ochrony interesów zarówno 
wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 
258 z 1.10.2009, s. 11).

Or. de

Uzasadnienie

Wartość dodana utworzenia regionalnych centrów operacyjnych jest zupełnie niejasna. 
ENTSO energii elektrycznej jest już istniejącym związkiem operatorów systemów 
przesyłowych na szczeblu europejskim. Dodatkowe gremium przyczyniłoby się do 
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nieproporcjonalnego wzrostu obciążeń administracyjnych i biurokratycznych. Należy 
koniecznie uniknąć powielania struktur. Takie dziedziny jak centralne bezpieczeństwo dostaw 
lub gotowość na wypadek zagrożeń powinny pozostać w gestii państw członkowskich i 
operatorów systemów przesyłowych. Należy usunąć odniesienie do regionalnych centrów 
operacyjnych w całym wniosku dotyczącym rozporządzenia.

Poprawka 1150
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreśla się

Utworzenie i misja regionalnych centrów 
operacyjnych

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.

2. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują formę prawną, o której mowa w 
art. 1 dyrektywy 2009/101/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady36

3. Regionalne centra operacyjne 
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

_________________

36 Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 
jakie są wymagane w państwach 
członkowskich od spółek w rozumieniu 
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art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla 
zapewnienia ochrony interesów zarówno 
wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 
258 z 1.10.2009, s. 11).

Or. en

Poprawka 1151
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utworzenie i misja regionalnych centrów 
operacyjnych

Utworzenie i misja regionalnych centrów 
koordynacyjnych

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą zmianę należy zastosować przy wszystkich odniesieniach do „regionalnych centrów 
operacyjnych”.

Poprawka 1152
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utworzenie i misja regionalnych centrów 
operacyjnych

Utworzenie regionalnych centrów 
operacyjnych

Or. en
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Poprawka 1153
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 [UP: dwanaście miesięcy 
po wejściu w życie] regionalne centra 
koordynacyjne zastępują regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa 
powołanych zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji ustanawiającym wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego 
energii elektrycznej zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozdziale.
Do dnia 1 stycznia 2022 r. regionalne 
centra koordynacyjne obejmują wszystkie 
funkcje regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa powołanych zgodnie z 
rozporządzeniem ... [rozporządzenie 
Komisji ustanawiające wytyczne dotyczące 
pracy systemu przesyłowego energii 
elektrycznej].
Wszyscy operatorzy systemów 
przesyłowych przystępują do jednego z 
regionalnych centrów koordynacyjnych.
Jeżeli dany region nie jest objęty 
zasięgiem dotychczasowego lub 
planowanego regionalnego koordynatora 
bezpieczeństwa, operatorzy systemów 
przesyłowych z tego regionu ustanawiają
regionalne centrum koordynacyjne. W tym 
celu przedkładają oni organom 
regulacyjnym regionu propozycję 
ustanowienia regionalnego centrum 
koordynacyjnego zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozdziale.
Propozycja zawiera następujące wymogi:
a) państwo członkowskie, w którym 
zlokalizowane będzie regionalne centrum 
koordynacyjne;
b) rozwiązania organizacyjne, finansowe i
operacyjne niezbędne do zapewnienia 
efektywnej, bezpiecznej i niezawodnej 
eksploatacji wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych;
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c) plan wdrożenia dotyczący rozpoczęcia 
funkcjonowania regionalnych centrów 
koordynacyjnych;
d) statut i regulamin wewnętrzny 
regionalnych centrów koordynacyjnych;
e) opis wspólnych procesów zgodnie z art. 
35;
f) opis rozwiązań dotyczących 
odpowiedzialności regionalnych centrów 
koordynacyjnych zgodnie z art. 44.

Or. en

Poprawka 1154
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 [UP: dwanaście miesięcy 
po wejściu w życie] r. wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu przedkładają organom 
regulacyjnym tego regionu do przeglądu 
propozycję utworzenia regionalnych 
centrów koordynacyjnych zgodnie z 
kryteriami określonymi w niniejszym 
rozdziale.
Propozycja zawiera następujące 
informacje:
a) państwo członkowskie, w którym 
zlokalizowane będzie regionalne centrum 
koordynacyjne;
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 
koordynacyjnych;
d) statut i regulamin wewnętrzny 
regionalnych centrów koordynacyjnych;
e) opis wspólnych procesów zgodnie z art. 
35;
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f) opis rozwiązań dotyczących 
odpowiedzialności regionalnych centrów 
koordynacyjnych zgodnie z art. 44.

Or. en

Poprawka 1155
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 [UP: dwanaście miesięcy 
po wejściu w życie] r. wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu przedkładają organom 
regulacyjnym tego regionu propozycję 
utworzenia regionalnych centrów 
operacyjnych zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozdziale. 
Propozycja zawiera co najmniej:
a) państwo członkowskie, w którym 
zostanie ustanowione regionalne centrum 
operacyjne, będące jednym z państw 
członkowskich regionu, w którym dane 
centrum będzie działać.
b) statut i regulamin wewnętrzny 
regionalnych centrów operacyjnych;
c) wspólne procesy decyzyjne zgodnie z 
art. 35;
d) rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności regionalnych centrów 
operacyjnych zgodnie z art. 44.

Or. en

Poprawka 1156
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 [UP: dwanaście miesięcy 
po wejściu w życie] r. wszyscy operatorzy 
systemów przesyłowych powołują 
regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozdziale. 
Regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa powołuje się na terytorium 
jednego z państw członkowskich regionu
wyznaczania zdolności przesyłowych, w 
którym będą oni działać.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczasowe regionalne inicjatywy operatorów systemów przesyłowych na rzecz 
koordynowania bezpieczeństwa okazały się skutecznym sposobem współpracy na szczeblu 
regionalnym, w związku z czym należy powołać regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa 
w miejsce regionalnych centrów operacyjnych, które są zbędne również w świetle zasady 
proporcjonalności. Przekazanie kluczowych funkcji operatorów systemów przesyłowych na 
rzecz regionalnych centrów operacyjnych miałoby charakter zastępczy, a zatem byłoby 
sprzeczne z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1157
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Regionalne centra operacyjne 
rozpoczynają działalność do dnia [UP: 
wstawić termin:12 miesięcy po wejściu w 
życie].Regionalne centra operacyjne 
zastępują regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa powołanych zgodnie z 
[rozporządzeniem Komisji 
ustanawiającym wytyczne dotyczące pracy 
systemu przesyłowego energii 
elektrycznej].

Or. en
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Poprawka 1158
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Regionalne centra koordynacyjne 
rozpoczynają działalność do dnia 1 
stycznia 2022 r. Regionalne centra 
koordynacyjne zastępują regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa 
powołanych zgodnie z rozporządzeniem ... 
[rozporządzenie Komisji ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej].

Or. en

Poprawka 1159
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regionalne centra operacyjne 
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1160



AM\1134739PL.docx 31/131 PE610.740v01-00

PL

Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regionalne centra operacyjne
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

3. Regionalne centra koordynacyjne
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Operatorzy systemów 
przesyłowych są odpowiedzialni za 
zarządzanie przepływami energii 
elektrycznej oraz zapewnianie 
bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego 
systemu elektroenergetycznego zgodnie z 
art. 40 [przekształconej dyrektywy 
2009/72/WE zgodnie z wnioskiem 
COM(2016) 864/2]. Za efektywne 
funkcjonowanie systemu przesyłowego 
odpowiada każdy operator systemu 
przesyłowego.

Or. en

Poprawka 1161
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regionalne centra operacyjne
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

3. Regionalne centra koordynacyjne
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Operatorzy systemów 
przesyłowych są odpowiedzialni za
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych. Za efektywne 
funkcjonowanie systemu przesyłowego 
odpowiada każdy operator systemu 
przesyłowego.
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Or. en

Poprawka 1162
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regionalne centra operacyjne 
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy
systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

3. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa wspierają operatorów
systemów przesyłowych, świadcząc usługi 
doradcze o znaczeniu regionalnym. 
Świadczą oni doradztwo i wydają 
zalecenia, aby zapewnić efektywną, 
bezpieczną i niezawodną eksploatację 
wzajemnie połączonych systemów 
przesyłowych.

Or. en

Poprawka 1163
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wykonując swoje funkcje 
wynikające z prawa Unii, regionalne 
centra koordynacyjne działają w sposób 
niezależny od interesów krajowych 
poszczególnych państw lub interesów 
krajowych operatorów systemów 
przesyłowych, a także przyczyniają 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 oraz do 
podnoszenia poziomu efektywności 
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energetycznej.

Or. en

Poprawka 1164
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Regionalne centra operacyjne 
przekazują indywidualnie do Agencji 
projekty statutu i regulaminu 
wewnętrznego, biorąc pod uwagę 
wytyczne i zalecenia wydane przez 
Agencję zgodnie z ust. 3.W ciągu dwóch 
miesięcy Agencja podejmuje decyzję o 
zatwierdzeniu statutu i regulaminu 
wewnętrznego lub proponuje zmiany.

Or. en

Poprawka 1165
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Do dnia [UP: sześć miesięcy po 
wejściu w życie] Agencja wydaje wytyczne 
i zalecenia skierowane do operatorów 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu w celu opracowania 
propozycji statutu i regulaminu 
wewnętrznego, o których mowa w ust. 41, 
w celu zapewnienia spójnego, wydajnego i 
skutecznego funkcjonowania 
regionalnych centrów operacyjnych oraz 
wspólnego i spójnego stosowania prawa 
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unijnego. Zalecenia, o których mowa w 
niniejszym ustępie, mogą być skierowane 
ogólnie do wszystkich regionalnych 
centrów operacyjnych lub konkretnie do 
jednego lub kilku regionalnych centrów 
operacyjnych, jeżeli odnoszą się do kwestii 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 1166
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Opracowując propozycję, o której 
mowa w ust. 1 (3a), operatorzy systemów 
przesyłowych z każdego regionu pracy 
systemu biorą pod uwagę wytyczne i 
zalecenia wydane przez Agencję. W ciągu 
dwóch miesięcy od przedstawienia statutu 
i regulaminu wewnętrznego Agencja 
podejmuje decyzję o ich zatwierdzeniu 
lub zaproponowaniu zmian.

Or. en

Poprawka 1167
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a

Misja regionalnych centrów operacyjnych

1. Regionalne centra operacyjne 
uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy 
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systemów przesyłowych, poprzez 
wykonywanie funkcji o znaczeniu 
regionalnym. Centra te ustanawiają 
rozwiązania operacyjne, aby zapewnić 
efektywną, bezpieczną i niezawodną 
eksploatację wzajemnie połączonych 
systemów przesyłowych.

Regionalne centra operacyjne działają w 
interesie systemu i funkcjonowania rynku 
w regionie, nie zaś w interesie 
jakiegokolwiek pojedynczego podmiotu, 
oraz niezależnie od interesów krajowych 
lub interesów indywidualnego operatora 
systemu przesyłowego.

Wykonując swoje funkcje, regionalne 
centra operacyjne przyczyniają się do 
osiągnięcia celów na rok 2030 i 2050, 
określonych w ramach polityki 
klimatycznej i energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej logiczne wydaje się rozdzielenie przepisów dotyczących ustanowienia i misji 
regionalnych centrów operacyjnych. Ponadto centra te powinny przestrzegać podobnych 
zasad co ENTSO-E, stąd powtórzono tu niektóre przepisy mające zastosowanie do tych 
ostatnich (zwłaszcza art. 25–27).

Poprawka 1168
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreśla się

Geograficzny zasięg działania 
regionalnych centrów operacyjnych

1. Do dnia [OP: six months after entry 
into force of this Regulation] r. ENTSO 
energii elektrycznej przedkłada Agencji 
propozycję określającą regiony pracy 
systemu objęte zasięgiem działania 
regionalnych centrów operacyjnych, z 



PE610.740v01-00 36/131 AM\1134739PL.docx

PL

uwzględnieniem istniejących 
regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, w oparciu o następujące 
kryteria:

a) topologia sieci, w tym stopnień 
wzajemnego połączenia i współzależności 
systemów elektroenergetycznych pod 
względem przepływów;

b) synchroniczne połączenie systemów;

c) wielkość regionu, który powinien 
obejmować przynajmniej jeden region 
wyznaczania zdolności przesyłowych;

d) geograficzna optymalizacja rezerw 
bilansujących.

2. W terminie trzech miesięcy od daty 
otrzymania propozycji Agencja zatwierdza 
propozycję określającą regiony pracy 
systemu lub proponuje zmiany. W 
przypadku zaproponowania zmian 
Agencja konsultuje się z ENTSO energii 
elektrycznej przed ich przyjęciem. Przyjętą 
propozycję publikuje się na stronie 
internetowej Agencji.

Or. en

Poprawka 1169
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreśla się

Geograficzny zasięg działania 
regionalnych centrów operacyjnych

1. Do dnia [OP: six months after entry 
into force of this Regulation] r. ENTSO 
energii elektrycznej przedkłada Agencji 
propozycję określającą regiony pracy 
systemu objęte zasięgiem działania 
regionalnych centrów operacyjnych, z 
uwzględnieniem istniejących 
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regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, w oparciu o następujące 
kryteria:

a) topologia sieci, w tym stopnień 
wzajemnego połączenia i współzależności 
systemów elektroenergetycznych pod 
względem przepływów;

b) synchroniczne połączenie systemów;

c) wielkość regionu, który powinien 
obejmować przynajmniej jeden region 
wyznaczania zdolności przesyłowych;

d) geograficzna optymalizacja rezerw 
bilansujących.

2. W terminie trzech miesięcy od daty 
otrzymania propozycji Agencja zatwierdza 
propozycję określającą regiony pracy 
systemu lub proponuje zmiany. W 
przypadku zaproponowania zmian 
Agencja konsultuje się z ENTSO energii 
elektrycznej przed ich przyjęciem. Przyjętą 
propozycję publikuje się na stronie 
internetowej Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1170
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: six months after 
entry into force of this Regulation] r. 
ENTSO energii elektrycznej przedkłada 
Agencji propozycję określającą regiony 

skreśla się
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pracy systemu objęte zasięgiem działania 
regionalnych centrów operacyjnych, z 
uwzględnieniem istniejących 
regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, w oparciu o następujące 
kryteria:

a) topologia sieci, w tym stopnień 
wzajemnego połączenia i współzależności 
systemów elektroenergetycznych pod 
względem przepływów;

b) synchroniczne połączenie systemów;

c) wielkość regionu, który powinien 
obejmować przynajmniej jeden region 
wyznaczania zdolności przesyłowych;

d) geograficzna optymalizacja rezerw 
bilansujących.

Or. en

Poprawka 1171
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: six months after 
entry into force of this Regulation] r. 
ENTSO energii elektrycznej przedkłada 
Agencji propozycję określającą regiony 
pracy systemu objęte zasięgiem działania 
regionalnych centrów operacyjnych, z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa, w oparciu 
o następujące kryteria:

1. Do dnia [UP: sześć miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. ENTSO energii 
elektrycznej przedkłada Agencji 
propozycję określającą regiony pracy 
systemu, dla których ustanawia się 
wspólny proces opisany w art. 62 
[dyrektywy w sprawie wspólnych reguł 
dotyczących rynku wewnętrznego energii, 
COM (2016)864], z uwzględnieniem 
istniejących regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, w oparciu o następujące 
kryteria:

Or. en
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Poprawka 1172
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [OP: six months after 
entry into force of this Regulation] r. 
ENTSO energii elektrycznej przedkłada 
Agencji propozycję określającą regiony 
pracy systemu objęte zasięgiem działania 
regionalnych centrów operacyjnych, z 
uwzględnieniem istniejących regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa, w oparciu 
o następujące kryteria:

1. Do dnia [UP: sześć miesięcy po 
wejście w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. operatorzy systemów 
przesyłowych przedkładają odpowiednim 
państwom członkowskim propozycję 
określającą regiony pracy systemu objęte 
zasięgiem działania regionalnych centrów 
koordynacyjnych, z uwzględnieniem 
istniejących regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa, w oparciu o następujące 
kryteria:

Or. en

Poprawka 1173
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) synchroniczne połączenie 
systemów;

b) synchroniczne połączenie regionu;

Or. en

Poprawka 1174
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wielkość regionu, który powinien 
obejmować przynajmniej jeden region 

c) wielkość regionu;
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wyznaczania zdolności przesyłowych;

Or. en

Poprawka 1175
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) geograficzna optymalizacja rezerw 
bilansujących.

d) związek z regionami wyznaczania 
zdolności przesyłowych.

Or. en

Poprawka 1176
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) partnerstwa makroregionalne 
określone w [rozporządzeniu dotyczącym 
zarządzania].

Or. en

Poprawka 1177
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W propozycji, o której mowa w ust. 
1, należy co najmniej wyszczególnić, 
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którzy operatorzy systemów przesyłowych 
oraz które bloki regulacji częstotliwości 
obciążenia, obszary regulacji 
częstotliwości obciążenia i granice 
obszaru rynkowego są objęte przez 
poszczególne regiony pracy systemu. W 
przypadku gdy operator systemu 
przesyłowego jest odpowiedzialny za 
granice obszaru rynkowego należące do 
różnych regionów pracy systemu, może on 
podlegać więcej niż jednemu 
regionalnemu centrum operacyjnemu.

Or. en

Poprawka 1178
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od daty 
otrzymania propozycji Agencja zatwierdza 
propozycję określającą regiony pracy 
systemu lub proponuje zmiany. W 
przypadku zaproponowania zmian 
Agencja konsultuje się z ENTSO energii 
elektrycznej przed ich przyjęciem. Przyjętą 
propozycję publikuje się na stronie 
internetowej Agencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1179
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od daty 
otrzymania propozycji Agencja zatwierdza 

2. W terminie sześciu miesięcy od 
daty otrzymania propozycji odnośne 
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propozycję określającą regiony pracy 
systemu lub proponuje zmiany. W 
przypadku zaproponowania zmian 
Agencja konsultuje się z ENTSO energii 
elektrycznej przed ich przyjęciem. Przyjętą 
propozycję publikuje się na stronie 
internetowej Agencji.

państwa członkowskie podejmują 
jednomyślnie decyzję. Pozostałe państwa 
członkowskie mogą zgłaszać uwagi.
Decyzja musi być uzasadniona zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa Unii.
Odnośne państwa członkowskie informują 
Komisję i Agencję o swojej decyzji. 
Przyjętą propozycję publikuje się na 
stronie internetowej Agencji.

Or. en

Poprawka 1180
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja może zwrócić się do 
ENTSO energii elektrycznej o przegląd 
regionów pracy systemu podlegających 
regionalnym centrom operacyjnym. W 
ciągu sześciu miesięcy ENTSO energii 
elektrycznej przedkłada Agencji 
propozycję zachowania lub zmiany 
regionów pracy systemu podlegających 
regionalnym centrom operacyjnym. W 
terminie trzech miesięcy od daty 
otrzymania propozycji Agencja zatwierdza 
albo odrzuca propozycję, albo też 
proponuje zmiany, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 1181
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1182
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 1183
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde regionalne centrum 
operacyjne wykonuje wszystkie poniższe 
zadania w regionie pracy systemu, w 
którym ma swoją siedzibę, natomiast 
regionalne centra operacyjne wykonują 
przynajmniej poniższe funkcje, które 
bardziej szczegółowo określono w 
załączniku I:

1. Regionalne centra koordynacyjne 
świadczą wszystkie poniższe usługi w 
regionie pracy systemu, w którym mają
swoją siedzibę:

Or. en
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Poprawka 1184
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde regionalne centrum 
operacyjne wykonuje wszystkie poniższe 
zadania w regionie pracy systemu, w 
którym ma swoją siedzibę, natomiast 
regionalne centra operacyjne wykonują 
przynajmniej poniższe funkcje, które 
bardziej szczegółowo określono w 
załączniku I:

1. Każdy regionalny koordynator 
bezpieczeństwa świadczy wszystkie 
poniższe usługi w regionie wyznaczania 
zdolności przesyłowych, w którym ma 
swoją siedzibę:

Or. en

Poprawka 1185
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde regionalne centrum 
operacyjne wykonuje wszystkie poniższe 
zadania w regionie pracy systemu, w 
którym ma swoją siedzibę, natomiast 
regionalne centra operacyjne wykonują 
przynajmniej poniższe funkcje, które 
bardziej szczegółowo określono w 
załączniku I:

1. W regionie pracy systemu 
operatorzy systemu przesyłowego 
wykonują przynajmniej poniższe zadania 
wspólnie, w ramach regionalnych centrów 
bezpieczeństwa, regionalnych centrów 
operacyjnych lub innych form wspólnych 
operacji, które bardziej szczegółowo 
określono w załączniku I:

Or. en

Uzasadnienie

Choć potrzebne są wzmocnione działania regionalne, wątpliwe jest, czy wspólne operacje 
regionalne wymagają nowych podmiotów (regionalnych centrów operacyjnych), i to tak 
szczegółowo opisanych. W to miejsce należy umożliwić operatorom systemu przesyłowego 
współpracę w ramach regionu pracy systemu, jeżeli chodzi o zadania wyszczególnione w art. 
34 ust. 1.
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Poprawka 1186
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skoordynowane wyznaczanie 
zdolności przesyłowych;

a) skoordynowane wyznaczanie 
zdolności przesyłowych zgodnie z 
metodami opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2015/1222;

Or. en

Poprawka 1187
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skoordynowana analiza 
bezpieczeństwa;

b) skoordynowana analiza 
bezpieczeństwa zgodnie z metodami 
opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia ... [rozporządzenie Komisji 
ustanawiające wytyczne dotyczące pracy 
systemu przesyłowego energii 
elektrycznej];

Or. en

Poprawka 1188
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tworzenie wspólnych modeli 
systemu;

c) tworzenie wspólnych modeli sieci 
zgodnie z metodami opracowanymi na 
podstawie art. 68-70 i 79 rozporządzenia 
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... [rozporządzenie Komisji ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu
przesyłowego energii elektrycznej];

Or. en

Poprawka 1189
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tworzenie wspólnych modeli 
systemu;

c) tworzenie wspólnych modeli 
systemu zgodnie z metodami 
opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia ... [rozporządzenie Komisji 
ustanawiające wytyczne dotyczące pracy 
systemu przesyłowego energii 
elektrycznej];

Or. en

Poprawka 1190
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ocena spójności planów obrony 
przed zagrożeniami oraz planów 
odbudowy systemu;

d) ocena spójności planów obrony 
przed zagrożeniami oraz planów 
odbudowy systemu zgodnie z procedurą 
określoną w rozporządzeniu ... 
[rozporządzenie Komisji ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i 
stanu odbudowy systemów 
elektroenergetycznych];

Or. en
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Poprawka 1191
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1192
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1193
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) analiza i sprawozdawczość 
poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1194
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Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) określanie wielkości rezerwy mocy 
na poziomie regionalnym;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o niedawno przyjęte wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej krajowi 
OSP biorą pod uwagę wkład dostawców rezerw bilansujących innych niż krajowi przy 
ustalaniu ich wielkości. OSP mają prawo do zakupu mocy bilansującej w regionie w ścisłej 
współpracy z innymi OSP. Daje to możliwość optymalizacji rezerw i mocy bilansującej, jak 
również dostateczną swobodę decydowania przez OSP, czy bardziej wydajny i bezpieczny jest 
zakup mocy na szczeblu regionalnym czy krajowym.

Poprawka 1195
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) określanie wielkości rezerwy mocy 
na poziomie regionalnym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1196
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) określanie wielkości rezerwy mocy 
na poziomie regionalnym;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 1197
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1198
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1199
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

W oparciu o niedawno przyjęte wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej krajowi 
OSP biorą pod uwagę wkład dostawców rezerw bilansujących innych niż krajowi przy 
ustalaniu ich wielkości. OSP mają prawo do zakupu mocy bilansującej w regionie w ścisłej 
współpracy z innymi OSP. Daje to możliwość optymalizacji rezerw i mocy bilansującej, jak 
również dostateczną swobodę decydowania przez OSP, czy bardziej wydajny i bezpieczny jest 
zakup mocy na szczeblu regionalnym czy krajowym.

Poprawka 1200
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1201
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie regionalnym;

h) ułatwianie zakupów mocy 
bilansującej na poziomie transgranicznym 
i regionalnym;

Or. en

Poprawka 1202
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera i
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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 następnego dnia oraz 
opracowanie działań ograniczających 
ryzyko zgodnie z metodami określonymi w 
art. 8 [rozporządzenia w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń 
proponowanego w COM(2016) 862] oraz 
procedurami określonymi w art. 81 
[rozporządzenia Komisji ustanawiającego 
wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej];

Or. en

Poprawka 1203
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

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 oraz 
opracowanie działań ograniczających 
ryzyko zgodnie z metodami określonymi w 
art. 8 [rozporządzenia w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń 
proponowanego w COM(2016)862] oraz 
procedurami określonymi w art. 81 
[rozporządzenia Komisji ustanawiającego 
wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej];

Or. en

Poprawka 1204



PE610.740v01-00 52/131 AM\1134739PL.docx

PL

Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) koordynacja planowania przerw w 
dostawie energii;

j) koordynacja planowania przerw w 
dostawie energii zgodnie z procedurami 
określonymi w art. 80 rozporządzenia ... 
[rozporządzenie Komisji ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej];

Or. en

Poprawka 1205
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) optymalizacja mechanizmów 
rozliczeń międzyoperatorskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1206
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) szkolenia i certyfikacja; skreśla się

Or. en

Poprawka 1207
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Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) szkolenia i certyfikacja; l) szkolenia;

Or. en

Poprawka 1208
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera m

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

Or. en

Poprawka 1209
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera m

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;

m) wcześniejsze ustalanie 
potencjalnych regionalnych scenariuszy 
kryzysu zgodnie z art. 6 ust. 1 
[Rozporządzenie w sprawie gotowości na 
wypadek zagrożeń proponowane w
COM(2016) 862], jeżeli zadanie to 
zostanie przekazane przez ENTSO energii 
elektrycznej;
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Or. en

Poprawka 1210
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera m

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;

m) ustalanie regionalnych scenariuszy 
kryzysu zgodnie z art. 6 ust. 1 
[rozporządzenie w sprawie gotowości na 
wypadek zagrożeń proponowane w 
COM(2016) 862];

Or. en

Poprawka 1211
Zdzisław Krasnodębski

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

Or. en

Poprawka 1212
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera o
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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

Or. en

Poprawka 1213
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Or. en

Poprawka 1214
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) zadania związane z sezonowymi 
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) 

skreśla się
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862];

Or. en

Poprawka 1215
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) zadania związane z sezonowymi 
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];

p) zadania związane z sezonowymi 
prognozami wystarczalności na podstawie 
art. 9 ust. 2 [rozporządzenie w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń 
proponowane w COM(2016) 862];

Or. en

Poprawka 1216
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) zadania związane z opracowaniem 
metod ustalania najbardziej istotnych 
scenariuszy kryzysu 
elektroenergetycznego w kontekście 
regionalnym zgodnie z art. 5 ust. 4 
[rozporządzenia w sprawie gotowości na 
wypadek zagrożeń proponowanego w 
COM(2016) 862];

Or. en
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Poprawka 1217
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pb) zadania związane z opracowaniem 
metod krótkoterminowych ocen 
wystarczalności zgodnie z art. 8 ust. 2 
[rozporządzenia w sprawie gotowości na 
wypadek zagrożeń proponowanego w 
COM(2016) 862];

Or. en

Poprawka 1218
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pc) koordynacja harmonizacji 
środków regionalnych, które mają być 
ujęte w krajowych planach gotowości na 
wypadek zagrożeń odnośnych państw 
członkowskich zgodnie z art. 10 ust. 4 i 
art. 12 ust. 2 [rozporządzenia w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń 
proponowanego w COM(2016) 862];

Or. en

Poprawka 1219
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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

Or. en

Poprawka 1220
Françoise Grossetête

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

Or. en

Poprawka 1221
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) zadania związane ze wsparciem dla 
operatorów systemów przesyłowych w 
identyfikacji potrzeb w zakresie zdolności 
przesyłowej.

Or. en

Poprawka 1222
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Zdzisław Krasnodębski

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1223
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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. Komisja może rozszerzyć zakres 
działalności regionalnych centrów 
operacyjnych o dodatkowe funkcje na 
podstawie rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1224
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują swojemu 
regionalnemu centrum operacyjnemu
informacje, których ono potrzebuje, aby 

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują swojemu 
regionalnemu koordynatorowi 
bezpieczeństwa informacje, których ono 
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wykonywać swoje funkcje. potrzebuje, aby świadczyć swoje usługi.

Or. en

Poprawka 1225
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

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 koordynacyjne
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych z tego samego regionu pracy 
systemu wszelkie informacje niezbędne do 
zapewnienia stabilności systemu i 
bezpieczeństwa dostaw energii.

Or. en

Poprawka 1226
Zdzisław Krasnodębski

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. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa przekazują operatorom 
systemów przesyłowych z regionu 
wyznaczania zdolności przesyłowych
wszelkie informacje niezbędne do 
wykonania zaleceń wydawanych przez 
regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 1227
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na wniosek Komisji, regionalne 
centra operacyjne przekazują Komisji 
swoje uwagi w sprawie przyjęcia 
wytycznych, o których mowa w art. 54.

Or. en

Poprawka 1228
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreśla się

Współpraca w ramach regionalnych 
centrów operacyjnych

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

a) ustalenia dotyczące organizacji pracy 
regulujące aspekty planistyczne i 
operacyjne związane z wykonywanymi 
funkcjami, zgodnie z art. 36;

b) procedura konsultacji z operatorami 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu w ramach wykonywania 
przez centrum swoich czynności i zadań 
operacyjnych, zgodnie z art. 37;

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

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

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1229
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreśla się

Współpraca w ramach regionalnych 
centrów operacyjnych

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

a) ustalenia dotyczące organizacji pracy 
regulujące aspekty planistyczne i 
operacyjne związane z wykonywanymi 
funkcjami, zgodnie z art. 36;

b) procedura konsultacji z operatorami 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu w ramach wykonywania 
przez centrum swoich czynności i zadań 
operacyjnych, zgodnie z art. 37;

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

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

Or. en
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Poprawka 1230
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w ramach regionalnych 
centrów operacyjnych

Współpraca w ramach regionów 
wyznaczania zdolności przesyłowych

Or. en

Poprawka 1231
Pavel Telička

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 działalnością regionalnych 
centrów koordynacyjnych zarządza się w 
drodze wspólnego procesu decyzyjnego z 
czynnym udziałem operatorów systemów 
przesyłowych z tego regionu. Podstawę 
wspólnego procesu decyzyjnego stanowią:

Or. en

Poprawka 1232
Zdzisław Krasnodębski

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 
regionu wyznaczania zdolności 
przesyłowych zarządza się w drodze 
wspólnego procesu decyzyjnego
operatorów systemów przesyłowych z 
takiego regionu. Podstawę wspólnego 
procesu decyzyjnego stanowią:
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Or. en

Poprawka 1233
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

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 działalnością regionalnych 
centrów koordynacyjnych zarządza się w 
drodze wspólnego procesu decyzyjnego
operatorów systemów przesyłowych. 
Podstawę wspólnego procesu decyzyjnego 
stanowią:

Or. en

Poprawka 1234
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustalenia dotyczące organizacji 
pracy regulujące aspekty planistyczne i 
operacyjne związane z wykonywanymi 
funkcjami, zgodnie z art. 36;

a) ustalenia dotyczące organizacji 
pracy regulujące aspekty planistyczne i 
operacyjne istotne dla usług, o których 
mowa w art. 34 ust. 1, w tym w razie 
potrzeby ustalenia dotyczące koordynacji 
ustanowionej między regionalnymi 
koordynatorami bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 1235
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedura konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych z 
danego regionu pracy systemu w ramach 
wykonywania przez centrum swoich 
czynności i zadań operacyjnych, zgodnie z 
art. 37;

b) procedura skutecznej i sprzyjającej 
włączeniu konsultacji z operatorami 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu w ramach wykonywania 
przez centrum swoich czynności i zadań 
operacyjnych, zgodnie z art. 37;

Or. en

Poprawka 1236
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedura konsultacji z operatorami 
systemów przesyłowych z danego regionu 
pracy systemu w ramach wykonywania 
przez centrum swoich czynności i zadań 
operacyjnych, zgodnie z art. 37;

b) procedura konsultacji z operatorami 
systemów przesyłowych i odnośnymi 
zainteresowanymi stronami z danego 
regionu pracy systemu w ramach 
wykonywania przez centrum swoich 
czynności i zadań operacyjnych, zgodnie z 
art. 37;

Or. en

Poprawka 1237
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedura konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych z
danego regionu pracy systemu w ramach 
wykonywania przez centrum swoich 
czynności i zadań operacyjnych, zgodnie z 
art. 37;

b) procedura udostępniania analiz i
konsultacji z operatorami sieci
przesyłowych z regionu wyznaczania 
zdolności przesyłowych w sprawie 
propozycji regionalnego koordynatora 
bezpieczeństwa;
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Or. en

Poprawka 1238
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

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 i 
zaleceń, zgodnie z art. 38, która zapewnia 
równe traktowanie członków regionalnego 
centrum operacyjnego;

Or. en

Poprawka 1239
Zdzisław Krasnodębski

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 zaleceń regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 1240
Pavel Telička

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 i 
dokonywania przeglądu zaleceń, zgodnie z 
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art. 38.

Or. en

Poprawka 1241
Pavel Telička

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1242
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin

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 przyjęcia i przeglądu 
decyzji i zaleceń przyjętych przez 
regionalne centra koordynacyjne, zgodnie 
z art. 39.

Or. en

Poprawka 1243
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przyjętych przez regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa, zgodnie z 
art. 39.

Or. en

Poprawka 1244
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a

Współpraca między regionalnymi 
centrami operacyjnymi

1. Regionalne centra operacyjne 
współpracują ze sobą na szczeblu Unii, by 
zapewnić skoordynowaną eksploatację 
oraz wydajne i bezpieczne 
funkcjonowanie systemów 
elektroenergetycznych w całej Unii. W
tym celu regionalne centra operacyjne 
tworzą wydajne struktury współpracy, by:

a) wspólnie korzystać z istniejących 
narzędzi, metod i procedur;

b) wykonywać zadania koordynacyjne na 
przemian lub na zasadzie współpracy;

c) wspólnie optymalizować wykonywanie 
funkcji i narzędzi przeznaczonych dla 
operatorów systemów przesyłowych i 
tworzyć nowe.

2. Do dnia [UP: 18 miesięcy po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia] 
regionalne centra operacyjne opracowują, 
w ścisłej współpracy z operatorami 
systemów przesyłowych i ENTSO energii 
elektrycznej, oraz przedkładają Agencji 
projekt współpracy i koordynacji działań 
regionalnych centrów operacyjnych 
zgodnie z kryteriami w ust. 1.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
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projektu Agencja po formalnym 
zasięgnięciu opinii organizacji 
reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony podejmuje decyzję 
o zatwierdzeniu projektu albo przedstawia 
do niego poprawki.

3. W razie istotnych zmian projekt, o 
którym mowa w ust. 2, przedkłada się 
Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dokończyć tworzenia wewnętrznego rynku energii i dalej go wdrażać, regionalne centra 
operacyjne muszą ze sobą współpracować. Artykuł ten stanowi zatem logiczną kontynuację 
wcześniejszych przepisów w sprawie regionalnych centrów operacyjnych.

Poprawka 1245
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreśla się

Ustalenia dotyczące organizacji pracy

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują ustalenia dotyczące 
organizacji pracy regulujące aspekty 
planistyczne i operacyjne związane z 
wykonywanymi funkcjami, uwzględniając 
w szczególności specyfikę tych funkcji 
oraz związane z nimi wymogi, jak 
określono w załączniku I.

2. Regionalne centra operacyjne 
zapewniają, aby ustalenia dotyczące 
organizacji pracy zawierały zasady 
powiadamiania zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 1246
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Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreśla się

Ustalenia dotyczące organizacji pracy

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują ustalenia dotyczące 
organizacji pracy regulujące aspekty 
planistyczne i operacyjne związane z 
wykonywanymi funkcjami, uwzględniając 
w szczególności specyfikę tych funkcji 
oraz związane z nimi wymogi, jak 
określono w załączniku I.

2. Regionalne centra operacyjne 
zapewniają, aby ustalenia dotyczące 
organizacji pracy zawierały zasady 
powiadamiania zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 1247
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreśla się

Ustalenia dotyczące organizacji pracy

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują ustalenia dotyczące 
organizacji pracy regulujące aspekty 
planistyczne i operacyjne związane z 
wykonywanymi funkcjami, uwzględniając 
w szczególności specyfikę tych funkcji 
oraz związane z nimi wymogi, jak 
określono w załączniku I.

2. Regionalne centra operacyjne 
zapewniają, aby ustalenia dotyczące 
organizacji pracy zawierały zasady 
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powiadamiania zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1248
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują ustalenia dotyczące organizacji 
pracy regulujące aspekty planistyczne i 
operacyjne związane z wykonywanymi 
funkcjami, uwzględniając w szczególności 
specyfikę tych funkcji oraz związane z 
nimi wymogi, jak określono w załączniku 
I.

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują wydajne, sprzyjające 
włączeniu i ułatwiające konsensus 
ustalenia dotyczące organizacji pracy 
regulujące aspekty planistyczne i 
operacyjne związane z wykonywanymi 
funkcjami, uwzględniając w szczególności 
specyfikę tych funkcji oraz związane z 
nimi wymogi, jak określono w załączniku 
I.

Or. en

Poprawka 1249
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują ustalenia dotyczące organizacji 
pracy regulujące aspekty planistyczne i 

1. Przy wsparciu Agencji regionalne
centra operacyjne opracowują ustalenia 
dotyczące organizacji pracy regulujące 
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operacyjne związane z wykonywanymi 
funkcjami, uwzględniając w szczególności 
specyfikę tych funkcji oraz związane z 
nimi wymogi, jak określono w załączniku 
I.

aspekty planistyczne i operacyjne związane 
z wykonywanymi funkcjami, 
uwzględniając w szczególności specyfikę 
tych funkcji oraz związane z nimi wymogi, 
jak określono w załączniku I.

Or. en

Poprawka 1250
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regionalne centra operacyjne
zapewniają, aby ustalenia dotyczące 
organizacji pracy zawierały zasady 
powiadamiania zainteresowanych stron.

2. Regionalne centra koordynacyjne
zapewniają, aby ustalenia dotyczące 
organizacji pracy zawierały zasady 
powiadamiania zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 1251
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreśla się

Procedura konsultacji

Regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przewidującą organizowanie –
w ramach wykonywania ich bieżących 
czynności i zadań operacyjnych –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami. 
Aby zapewnić możliwość rozpatrywania 
kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby 
udział w konsultacjach biorą organy 
regulacyjne.
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Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1252
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreśla się

Procedura konsultacji

Regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przewidującą organizowanie –
w ramach wykonywania ich bieżących 
czynności i zadań operacyjnych –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami. 
Aby zapewnić możliwość rozpatrywania 
kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby 
udział w konsultacjach biorą organy 
regulacyjne.

Or. en

Poprawka 1253
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreśla się

Procedura konsultacji
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Regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przewidującą organizowanie –
w ramach wykonywania ich bieżących 
czynności i zadań operacyjnych –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami. 
Aby zapewnić możliwość rozpatrywania 
kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby 
udział w konsultacjach biorą organy 
regulacyjne.

Or. en

Poprawka 1254
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przewidującą organizowanie – w 
ramach wykonywania ich bieżących 
czynności i zadań operacyjnych –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami.
Aby zapewnić możliwość rozpatrywania 
kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby 
udział w konsultacjach biorą organy 
regulacyjne.

Regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przewidującą organizowanie – w 
ramach wykonywania ich bieżących 
czynności i zadań operacyjnych –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 1255
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przewidującą organizowanie – w 
ramach wykonywania ich bieżących 
czynności i zadań operacyjnych –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami. 
Aby zapewnić możliwość rozpatrywania 
kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby 
udział w konsultacjach biorą organy 
regulacyjne.

Regionalne centra koordynacyjne
opracowują procedurę przewidującą 
organizowanie – w ramach wykonywania 
ich bieżących czynności i zadań –
odpowiednich i regularnych konsultacji z 
operatorami systemów przesyłowych i 
właściwymi zainteresowanymi stronami. 
Aby zapewnić możliwość rozpatrywania 
kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby 
udział w konsultacjach biorą organy 
regulacyjne.

Or. en

Poprawka 1256
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a

Przejrzystość

1. Regionalne centra operacyjne 
organizują proces zaangażowania 
zainteresowanych stron oraz regularne 
spotkania z nimi, podczas których 
omawiane są kwestie wydajnej, 
bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji 
systemu wzajemnie połączonego oraz 
wskazywane są niedociągnięcia i 
proponowane 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, 33, 35a 
i 38.
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten stanowi logiczną kontynuację wcześniejszych przepisów w sprawie regionalnych 
centrów operacyjnych.

Poprawka 1257
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreśla się

Przyjmowanie decyzji i zaleceń

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

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.

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).

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 
lit. c)–f) i h)–l).

Or. en
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Poprawka 1258
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreśla się

Przyjmowanie decyzji i zaleceń

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

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.

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).

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 
lit. c)–f) i h)–l).

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
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regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1259
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
koordynacyjne zgodnie z kryteriami 
określonymi w ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 1260
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Regionalne centra operacyjne 
opracowują procedurę przyjmowania 
decyzji i zaleceń, która zapewnia 
reprezentację wyważoną pod względem 
geograficznym oraz jednakowe 
traktowanie członków regionalnego 
centrum operacyjnego.

Or. en

Poprawka 1261
Zdzisław Krasnodębski

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 
danego regionu wyznaczania zdolności 
przesyłowych ustalają procedurę 
przyjmowania zaleceń przez regionalnych 
koordynatorów bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 1262
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Regionalne centra operacyjne wraz 
z Komisją i Agencją opracowują procedurę 
przyjmowania decyzji i zaleceń.

Or. en

Poprawka 1263
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
poszczególnych regionalnych centrów 
koordynacyjnych opracowują procedurę 
przyjmowania decyzji i zaleceń.

Or. en

Poprawka 1264
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przy wsparciu ze strony Agencji 
regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę przyjmowania decyzji i zaleceń.

Or. en

Poprawka 1265
Françoise Grossetête

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1266
Zdzisław Krasnodębski

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 

skreśla się
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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.

Or. en

Poprawka 1267
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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 operacyjne 
przyjmują wiążące decyzje skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych w 
odniesieniu do funkcji, o których mowa w 
odpowiednich literach art. 34 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawdzić odniesienia w wersji końcowej.

Poprawka 1268
Ashley Fox

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 

2. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują decyzje skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych w 
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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.

odniesieniu do funkcji, o których mowa w 
art. 34 ust. 1 lit. a), b), g) i q). Jeżeli 
operator systemu przesyłowego decyduje, 
że nie wykona decyzji wydanej przez 
regionalne centrum operacyjne, 
przedstawia regionalnemu centrum 
operacyjnemu na piśmie szczegółowe 
uzasadnienie zawierające względy 
bezpieczeństwa i wydajności systemu, a 
kopie uzasadnienia przekazuje Komisji, 
Agencji i ENTSO energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 1269
Paul Rübig

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 koordynacyjne 
są właściwe do przyjmowania decyzji 
skierowanych do operatorów systemów 
przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o 
których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 1270
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regionalne centra operacyjne
przyjmują wiążące decyzje skierowane do 

2. Regionalne centra koordynacyjne
przyjmują zalecenia skierowane do 
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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.

operatorów systemów przesyłowych w 
odniesieniu do funkcji, o których mowa w 
art. 34 ust. 1. Operatorzy systemów 
przesyłowych dokładają wszelkich starań, 
aby stosować się do tych zaleceń.

Or. en

Poprawka 1271
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard 
Martin

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

Or. en

Poprawka 1272
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Operatorzy systemów przesyłowych 
mogą nie wykonać wiążących decyzji 
wydanych przez regionalne centra 
operacyjne, jeżeli wykonanie tych decyzji 
oznaczałoby naruszenie granic 
bezpieczeństwa pracy systemu 
określonych przez poszczególnych 
operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia 
[rozporządzenie Komisji ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej].

Jeżeli operator systemu przesyłowego 
postanawia nie wykonać decyzji z 
przyczyny, o której mowa w niniejszym 
ustępie, informuje o tym regionalne 
centrum operacyjne w jak najkrótszym 
terminie i przedstawia uzasadnienie.
Regionalne centrum operacyjne ocenia 
wpływ niewykonania decyzji na 
pozostałych operatorów systemów 
przesyłowych w regionie i może 
przedstawić inny zbiór decyzji.

W terminie dwóch dni regionalne centra 
operacyjne zgłaszają organom 
regulacyjnym regionu pracy systemu 
przypadki, gdy operator systemu 
przesyłowego postanowił nie wykonać 
decyzji, oraz przedstawione uzasadnienie.

Regionalne centra operacyjne mogą 
zwrócić się do Agencji lub krajowego 
organu regulacyjnego bądź kilku 
krajowych organów regulacyjnych z 
obszaru geograficznego, na którym 
funkcjonują, o ocenienie, czy 
uzasadnienie przedstawione przez 
operatora systemu przesyłowego zgodnie z 
ust. 3 istotnie wskazuje na naruszenie 
granic bezpieczeństwa pracy systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy szczegółowo określić przepisy i procedury decyzyjne dotyczące nowych podmiotów 
tworzonych na podstawie art. 30-44.
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Poprawka 1273
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują zalecenia skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych w 
odniesieniu do funkcji wymienionych w 
art. 34 ust. 1, a niewymienionych w ust. 2 
niniejszego artykułu. Co sześć miesięcy 
regionalne centra operacyjne publikują 
kompletne sprawozdanie, w którym 
przedstawiają przypadki niewykonania 
decyzji i zaleceń, oraz szczegółowe 
propozycje udoskonaleń w procedurach.

Or. en

Poprawka 1274
Zdzisław Krasnodębski

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. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa przyjmują zalecenia 
skierowane do operatorów systemów 
przesyłowych w odniesieniu do usług, o 
których mowa w art. 34 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1275
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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. Regionalne centra operacyjne 
przyjmują zalecenia skierowane do 
operatorów systemów przesyłowych w 
odniesieniu do funkcji, o których mowa w 
art. 34 ust. 1 lit. c)–q).

Or. en

Poprawka 1276
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 
lit. c)–f) i h)–l).

skreśla się

Or. en

Poprawka 1277
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 

skreśla się
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lit. c)–f) i h)–l).

Or. en

Poprawka 1278
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit.
c)–f) i h)–l).

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit.
a)–q). W decyzji tej dokładnie wskazuje się 
odpowiednie zadania regionalnych 
centrów koordynacyjnych i operatorów 
systemów przesyłowych w odniesieniu do 
takich funkcji, zwłaszcza gdy możliwy jest 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
systemu.

Or. en

Poprawka 1279
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit.

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji wymienionych w art. 34 ust. 1, a 
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c)–f) i h)–l). niewymienionych w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 1280
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania wiążących 
decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku 
funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. 
c)–f) i h)–l).

4. Organy regulacyjne właściwe dla 
danego regionu pracy systemu mogą 
wspólnie zdecydować o powierzeniu 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
uprawnień do wydawania decyzji w 
odniesieniu do jednej lub kilku funkcji, o 
których mowa w art. 34 ust. 1 lit. c)–f) i 
h)–l).

Or. en

Poprawka 1281
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli operator systemu 
przesyłowego nie wykona wiążącej decyzji 
zgodnie z art. 38 ust. 2, przedstawia 
regionalnemu centrum koordynacyjnemu 
i pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych w regionie szczegółowe 
uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 1282



AM\1134739PL.docx 89/131 PE610.740v01-00

PL

Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Regionalnym centrom 
operacyjnym można przypisać inne 
funkcje, jeżeli zostanie to uznane za 
wydajne rozwiązanie i uzgodnione przez 
wszystkie odpowiednie strony.

Or. en

Poprawka 1283
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Weryfikacja decyzji i zaleceń

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

2. Procedurę tę uruchamia się na wniosek 
jednego operatora systemu przesyłowego 
lub większej liczby tych operatorów z 
regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub 
zalecenia regionalne centra operacyjne 
potwierdzają lub zmieniają dany środek.

3. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 
38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji nie wstrzymuje wykonania 
decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
systemu.

4. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 
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3, a w wyniku weryfikacji operator 
systemu przesyłowego postanowi nie 
stosować się do zalecenia, operator ten 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
oraz pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu pracy systemu.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1284
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Weryfikacja decyzji i zaleceń

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

2. Procedurę tę uruchamia się na wniosek 
jednego operatora systemu przesyłowego 
lub większej liczby tych operatorów z 
regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub 
zalecenia regionalne centra operacyjne 
potwierdzają lub zmieniają dany środek.

3. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 
38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji nie wstrzymuje wykonania 
decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
systemu.
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4. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 
3, a w wyniku weryfikacji operator 
systemu przesyłowego postanowi nie 
stosować się do zalecenia, operator ten 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
oraz pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu pracy systemu.

Or. en

Poprawka 1285
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Weryfikacja decyzji i zaleceń

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

2. Procedurę tę uruchamia się na wniosek 
jednego operatora systemu przesyłowego 
lub większej liczby tych operatorów z 
regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub 
zalecenia regionalne centra operacyjne 
potwierdzają lub zmieniają dany środek.

3. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 
38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji nie wstrzymuje wykonania 
decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
systemu.

4. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 
3, a w wyniku weryfikacji operator 
systemu przesyłowego postanowi nie 
stosować się do zalecenia, operator ten 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
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regionalnemu centrum operacyjnemu 
oraz pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu pracy systemu.

Or. en

Poprawka 1286
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja decyzji i zaleceń Odwołania od decyzji oraz weryfikacja
decyzji i zaleceń

Or. en

Poprawka 1287
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja decyzji i zaleceń Weryfikacja zaleceń

Or. en

Poprawka 1288
Kathleen Van Brempt

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 operacyjne wraz 
z Komisją i Agencją opracowują procedurę 
odwołań od wiążących decyzji oraz 
weryfikacji decyzji i zaleceń.
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W razie odwołania ostateczną decyzję 
podejmuje Komisja. Komisja podejmuje 
decyzję po zasięgnięciu opinii 
zainteresowanego operatora 
(zainteresowanych operatorów) systemu 
przesyłowego i regionalnego centrum 
operacyjnego oraz po uzyskaniu porady 
od Agencji. Komisja może zdecydować o 
utrzymaniu, zawieszeniu, wycofaniu lub 
modyfikacji kwestionowanej decyzji.

Or. en

Poprawka 1289
Françoise Grossetête

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 koordynacyjne i 
operatorzy systemów przesyłowych 
wspólnie opracowują procedurę 
weryfikacji decyzji i zaleceń.

Or. en

Poprawka 1290
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przy wsparciu ze strony Agencji 
regionalne centra operacyjne opracowują 
procedurę weryfikacji decyzji.

Or. en
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Poprawka 1291
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa opracowują procedurę 
weryfikacji decyzji i zaleceń.

Or. en

Poprawka 1292
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedurę tę uruchamia się na 
wniosek jednego operatora systemu 
przesyłowego lub większej liczby tych 
operatorów z regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub 
zalecenia regionalne centra operacyjne 
potwierdzają lub zmieniają dany środek.

2. Procedury te uruchamia się na 
wniosek jednego operatora systemu 
przesyłowego lub większej liczby tych 
operatorów z regionu pracy systemu. W 
razie weryfikacji decyzji lub zalecenia 
regionalne centra operacyjne potwierdzają 
lub zmieniają dany środek.

Or. en

Poprawka 1293
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedurę tę uruchamia się na 
wniosek jednego operatora systemu 
przesyłowego lub większej liczby tych 
operatorów z regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub 
zalecenia regionalne centra operacyjne

2. Procedurę tę uruchamia się na 
wniosek jednego operatora systemu 
przesyłowego lub większej liczby tych 
operatorów z regionu wyznaczania 
zdolności przesyłowych. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji zalecenia 
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potwierdzają lub zmieniają dany środek. regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa
potwierdzają lub zmieniają dany środek.

Or. en

Poprawka 1294
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedurę tę uruchamia się na 
wniosek jednego operatora systemu 
przesyłowego lub większej liczby tych 
operatorów z regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub 
zalecenia regionalne centra operacyjne 
potwierdzają lub zmieniają dany środek.

2. Procedurę tę uruchamia się na 
wniosek jednego operatora systemu 
przesyłowego lub większej liczby tych 
operatorów z regionu pracy systemu. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji decyzji 
regionalne centra operacyjne potwierdzają 
lub zmieniają dany środek.

Or. en

Poprawka 1295
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 
38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji nie wstrzymuje wykonania 
decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
systemu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1296
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Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 
38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji nie wstrzymuje wykonania 
decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo
systemu.

3. Wniosek o weryfikację nie 
zawiesza decyzji, chyba że wykonanie 
wiążącej decyzji oznaczałoby naruszenie 
granic bezpieczeństwa pracy systemu 
określonych przez poszczególnych 
operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia 
[rozporządzenie Komisji ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu
przesyłowego energii elektrycznej] w 
chwili wykonania tej decyzji.

Or. en

Poprawka 1297
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 
38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie 
weryfikacji nie wstrzymuje wykonania 
decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
systemu.

3. Jeżeli po otrzymaniu zalecenia 
operator systemu przesyłowego postanowi 
nie stosować się do niego, przedstawia on 
szczegółowe uzasadnienie regionalnemu 
koordynatorowi bezpieczeństwa oraz 
pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu wyznaczania 
zdolności przesyłowych.

Or. en

Poprawka 1298
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 
3, a w wyniku weryfikacji operator 
systemu przesyłowego postanowi nie 
stosować się do zalecenia, operator ten 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
oraz pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu pracy systemu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1299
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 
zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 
3, a w wyniku weryfikacji operator 
systemu przesyłowego postanowi nie 
stosować się do zalecenia, operator ten 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
regionalnemu centrum operacyjnemu 
oraz pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu pracy systemu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1300
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest 4. Jeżeli operator systemu 
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zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 
3, a w wyniku weryfikacji operator 
systemu przesyłowego postanowi nie 
stosować się do zalecenia, operator ten 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
regionalnemu centrum operacyjnemu oraz 
pozostałym operatorom systemów 
przesyłowych z regionu pracy systemu.

przesyłowego postanowi nie stosować się 
do zalecenia, przedstawia on szczegółowe 
uzasadnienie regionalnemu centrum 
koordynacyjnemu oraz pozostałym 
operatorom systemów przesyłowych z 
regionu pracy systemu. Uzasadnienie to 
jest podawane do wiadomości publicznej 
wkrótce po odrzuceniu zalecenia.

Or. en

Poprawka 1301
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreśla się

Zarząd regionalnych centrów 
operacyjnych

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

2. W skład zarządu wchodzą członkowie 
reprezentujący operatorów systemów 
przesyłowych oraz obserwatorzy
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 
systemu. Przedstawicielom organów 
regulacyjnych nie przysługuje prawo 
głosu.

3. Zarząd odpowiada za:

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

b) podjęcie decyzji w sprawie struktury 
organizacyjnej i wdrożenie tej struktury;

c) przygotowanie i zatwierdzenie budżetu 
rocznego;
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d) opracowywanie i zatwierdzanie 
wspólnych procesów decyzyjnych zgodnie 
z art. 35.

4. Do kompetencji zarządu nie należą 
kwestie związane z bieżącą działalnością 
regionalnych centrów operacyjnych i 
wykonywaniem ich funkcji.

Or. en

Poprawka 1302
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreśla się

Zarząd regionalnych centrów 
operacyjnych

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

2. W skład zarządu wchodzą członkowie 
reprezentujący operatorów systemów 
przesyłowych oraz obserwatorzy
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 
systemu. Przedstawicielom organów 
regulacyjnych nie przysługuje prawo 
głosu.

3. Zarząd odpowiada za:

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

b) podjęcie decyzji w sprawie struktury 
organizacyjnej i wdrożenie tej struktury;

c) przygotowanie i zatwierdzenie budżetu 
rocznego;
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d) opracowywanie i zatwierdzanie 
wspólnych procesów decyzyjnych zgodnie 
z art. 35.

4. Do kompetencji zarządu nie należą 
kwestie związane z bieżącą działalnością 
regionalnych centrów operacyjnych i 
wykonywaniem ich funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1303
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych oraz obserwatorzy 
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 
systemu. Przedstawicielom organów 
regulacyjnych nie przysługuje prawo 
głosu.

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych.

Or. en

Poprawka 1304
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych oraz obserwatorzy 
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 
systemu. Przedstawicielom organów 
regulacyjnych nie przysługuje prawo 
głosu.

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych.

Or. en

Poprawka 1305
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych oraz obserwatorzy 
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 
systemu. Przedstawicielom organów 
regulacyjnych nie przysługuje prawo głosu.

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych oraz obserwatorzy 
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu wyznaczania 
zdolności przesyłowych. Przedstawicielom 
organów regulacyjnych nie przysługuje 
prawo głosu.

Or. en

Poprawka 1306
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych oraz obserwatorzy 
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 

2. W skład zarządu wchodzą 
członkowie reprezentujący operatorów 
systemów przesyłowych oraz obserwatorzy 
reprezentujący organy regulacyjne 
właściwe dla danego regionu pracy 
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systemu. Przedstawicielom organów 
regulacyjnych nie przysługuje prawo 
głosu.

systemu. Skład zarządu jest wyważony pod 
względem geograficznym.

Or. en

Poprawka 1307
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarząd zapewnia sprzyjające 
włączeniu funkcjonowanie regionalnego 
centrum operacyjnego, reprezentację 
wyważoną pod względem geograficznym 
oraz jednakowe traktowanie członków 
regionalnego centrum operacyjnego w 
procedurach i procesach decyzyjnych.

Or. en

Poprawka 1308
Zdzisław Krasnodębski

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 
regionalnego koordynatora 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 1309
Zdzisław Krasnodębski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podjęcie decyzji w sprawie
struktury organizacyjnej i wdrożenie tej 
struktury;

b) wdrażanie struktury 
organizacyjnej;

Or. en

Poprawka 1310
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opracowywanie i zatwierdzanie 
wspólnych procesów decyzyjnych zgodnie 
z art. 35.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1311
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opracowywanie i zatwierdzanie 
wspólnych procesów decyzyjnych zgodnie 
z art. 35.

d) opracowywanie i zatwierdzanie 
wspólnych procesów decyzyjnych 
sprzyjających włączeniu, zgodnie z art. 35.

Or. en

Poprawka 1312
Zdzisław Krasnodębski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do kompetencji zarządu nie należą 
kwestie związane z bieżącą działalnością 
regionalnych centrów operacyjnych i 
wykonywaniem ich funkcji.

4. Do kompetencji zarządu nie należą 
kwestie związane z bieżącą działalnością 
regionalnych koordynatorów 
bezpieczeństwa i wykonywaniem ich 
usług.

Or. en

Poprawka 1313
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreśla się

Struktura organizacyjna

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

a) zakres uprawnień, czynności i 
obowiązków kadry kierowniczej;

b) stosunki i zależności służbowe między 
poszczególnymi częściami i procesami 
organizacji.

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

Or. en
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Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1314
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreśla się

Struktura organizacyjna

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

a) zakres uprawnień, czynności i 
obowiązków kadry kierowniczej;

b) stosunki i zależności służbowe między 
poszczególnymi częściami i procesami 
organizacji.

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

Or. en

Poprawka 1315
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie



PE610.740v01-00 106/131 AM\1134739PL.docx

PL

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. Regionalne centra operacyjne 
tworzą swoją organizację i nią zarządzają 
w oparciu o strukturę, która wspiera 
bezpieczeństwo ich funkcji, oraz wykonują 
swoje uprawnienia niezależnie od 
uczestników rynku. Regionalne centra 
operacyjne zapewniają, że ich personel i 
osoby odpowiedzialne za zarządzanie nimi 
działają niezależnie od jakichkolwiek 
interesów rynkowych i przy wykonywaniu 
powierzonych im zadań nie zwracają się o 
udzielenie ani nie przyjmują 
bezpośrednich instrukcji od żadnych 
organów rządowych ani innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Ich struktura organizacyjna określa:

Or. en

Poprawka 1316
Zdzisław Krasnodębski

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 
regionu wyznaczania zdolności 
przesyłowych dokonują niezbędnych 
ustaleń umożliwiających regionalnym 
koordynatorom bezpieczeństwa 
zarządzanie ich organizacją w oparciu o 
strukturę, która wspiera bezpieczeństwo 
ich usług.

Or. en

Poprawka 1317
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Miroslav Poche
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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 tworzą 
swoją organizację i nią zarządzają w 
oparciu o strukturę, która wspiera 
bezpieczeństwo ich funkcji. Ich struktura 
organizacyjna określa:

Or. en

Poprawka 1318
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakres uprawnień, czynności i 
obowiązków kadry kierowniczej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1319
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosunki i zależności służbowe 
między poszczególnymi częściami i 
procesami organizacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1320
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin
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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. Regionalne centra koordynacyjne
mogą tworzyć regionalne biura, aby 
uwzględnić lokalną specyfikę, lub 
zapasowe centra koordynacyjne tylko 
wtedy, gdy wymaga tego wydajne i 
niezawodne wykonywanie ich funkcji oraz 
gdy nie prowadzi to do wzrostu taryf 
sieciowych.

Or. en

Poprawka 1321
Zdzisław Krasnodębski

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 w 
celu wydajnego i niezawodnego 
wykonywania swoich usług.

Or. en

Poprawka 1322
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreśla się

Wyposażenie i personel
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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.

Or. en

Poprawka 1323
Jaromír Kohlíček

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.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1324
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalnym centrom operacyjnym Regionalnym centrom koordynacyjnym
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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.

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. Ludzkie, techniczne, fizyczne i 
finansowe zasoby regionalnych centrów 
koordynacyjnych nie wykraczają poza to, 
co ściśle niezbędne do wykonywania ich 
zadań.

Or. en

Poprawka 1325
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

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 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 oraz do
wykonywania ich funkcji, zapewniając w 
szczególności reprezentację wyważoną pod 
względem geograficznym i jednakowe 
traktowanie członków regionalnego 
centrum operacyjnego.

Or. en

Poprawka 1326
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalnym centrom operacyjnym Regionalnym centrom koordynacyjnym
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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.

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
wykonywania ich funkcji, zapewniając w 
szczególności reprezentację wyważoną pod 
względem geograficznym i jednakowe 
traktowanie członków.

Or. en

Poprawka 1327
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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 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 oraz do 
niezależnego i bezstronnego wykonywania 
ich funkcji.

Or. en

Poprawka 1328
Zdzisław Krasnodębski

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 

Regionalnym koordynatorom 
bezpieczeństwa zapewnia się wszelkie 
zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i 
finansowe, które są im niezbędne do 
wykonywania ich usług.
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niniejszego rozporządzenia i wykonywania 
ich funkcji.

Or. en

Poprawka 1329
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreśla się

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Regionalne centra operacyjne 
ustanawiają proces ciągłego 
monitorowania przynajmniej:

a) ich operacyjnej skuteczność działania;

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

c) skuteczności i efektywności każdej z 
funkcji, za które są odpowiedzialne.

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

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.

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.
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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.

_________________

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

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1330
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreśla się

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Regionalne centra operacyjne 
ustanawiają proces ciągłego 
monitorowania przynajmniej:

a) ich operacyjnej skuteczność działania;

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

c) skuteczności i efektywności każdej z 
funkcji, za które są odpowiedzialne.
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2. Regionalne centra operacyjne 
przekazują przynajmniej raz w roku 
Agencji i organom regulacyjnym 
właściwym dla danego regionu pracy 
systemu dane pochodzące z ich procesu 
ciągłego monitorowania.

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.

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.

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.

_________________

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

Or. en

Poprawka 1331
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie i sprawozdawczość Sprawozdawczość

Or. en

Poprawka 1332
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regionalne centra operacyjne 
ustanawiają proces ciągłego 
monitorowania przynajmniej:

1. Regionalne centra operacyjne 
przekazują przynajmniej raz w roku 
Agencji i organom regulacyjnym 
właściwym dla danego regionu pracy 
systemu dane, na których podstawie 
wykonują one swoje zadania, oraz 
sprawozdanie z działalności. Te dane i 
sprawozdanie obejmuje przynajmniej:

Or. en

Poprawka 1333
Zdzisław Krasnodębski

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) wydanych zaleceń oraz 
osiągniętych za ich pomocą rezultatów;

Or. en

Poprawka 1334
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skuteczności i efektywności każdej 
z funkcji, za które są odpowiedzialne.

c) skuteczności i efektywności każdej 
z ich usług.

Or. en

Poprawka 1335
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1336
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Regionalni koordynatorzy 
bezpieczeństwa przekazują przynajmniej 
raz w roku Agencji i organom 
regulacyjnym właściwym dla danego 
regionu wyznaczania zdolności 
przesyłowych dane pochodzące z ich 
procesu ciągłego monitorowania.

Or. en
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Poprawka 1337
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Or. en

Poprawka 1338
Zdzisław Krasnodębski

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 wyznaczania zdolności 
przesyłowych sprawozdanie na ich temat.

Or. en

Poprawka 1339
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

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 

4. Regionalne centra koordynacyjne
składają roczne sprawozdanie zawierające 
dane pochodzące z ciągłego 
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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.

monitorowania zgodnie z ust. 1 oraz 
informacje na temat wyników ich
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 
353/02.

_________________

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

Or. en

Poprawka 1340
Zdzisław Krasnodębski

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 
wyznaczania zdolności przesyłowych 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 
(Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2).

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

Or. en
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Poprawka 1341
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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. Regionalne centra operacyjne co 
roku 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.

Or. en

Poprawka 1342
Zdzisław Krasnodębski

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 wyznaczania zdolności 
przesyłowych, Agencji oraz właściwym 
organom państw członkowskich 
odpowiedzialnym za zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

Or. en

Poprawka 1343
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Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreśla się

Odpowiedzialność

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.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl naszego stanowiska należy skreślić, bez żadnego zastąpienia, art. 31–44 oraz wszelkie 
odniesienia dotyczące regionalnych centrów operacyjnych w pakiecie w sprawie czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków. Szczególnie niepokojący jest fakt, że ustanowienie 
regionalnych centrów operacyjnych narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 194 TFUE.

Poprawka 1344
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreśla się

Odpowiedzialność

Regionalne centra operacyjne podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić sobie 
ochronę przed odpowiedzialnością 
związaną z wykonywaniem swoich zadań, 



AM\1134739PL.docx 121/131 PE610.740v01-00

PL

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.

Or. en

Poprawka 1345
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 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.

Regionalne centra koordynacyjne 
dokonują ustaleń zapewniających im
ochronę przed odpowiedzialnością 
związaną z wykonywaniem ich zadań, w 
szczególności w przypadku gdy przyjmują 
decyzje wiążące operatorów systemów 
przesyłowych, i włączają te ustalenia do 
projektu utworzenia regionalnych centrów 
koordynacyjnych zgodnie z art. 32. 
Metoda zastosowana w celu zapewnienia 
ochrony przed odpowiedzialnością 
uwzględnia status prawny regionalnego 
centrum koordynacyjnego oraz poziom 
dostępnej komercyjnej ochrony 
ubezpieczeniowej.

Or. en

Poprawka 1346
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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.

Regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa
podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić 
sobie ochronę przed odpowiedzialnością 
związaną z wykonywaniem swoich usług, 
w szczególności w przypadku gdy wydają 
zalecenia skierowane do operatorów 
systemów przesyłowych. Metoda 
zastosowana w celu zapewnienia ochrony 
przed odpowiedzialnością uwzględnia 
status prawny regionalnego koordynatora 
bezpieczeństwa oraz poziom dostępnej 
komercyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

Or. en

Poprawka 1347
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opiera się na krajowych planach
inwestycyjnych, z uwzględnieniem
regionalnych planów inwestycyjnych, o 
których mowa w art. 12 ust. 1, oraz – w 
stosownych przypadkach – unijnych 
aspektów planowania sieci określonych w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 347/201338; podlega 
analizie kosztów i korzyści 
przeprowadzonej z zastosowaniem metody
określonej zgodnie z art. 11 tego 
rozporządzenia;

a) jest podstawą krajowych planów
inwestycyjnych i regionalnych planów 
inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 
ust. 1, oraz – w stosownych przypadkach –
unijnych aspektów planowania sieci 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/201338; 
podlega analizie kosztów i korzyści 
przeprowadzonej z zastosowaniem metody
określonej zgodnie z art. 11 tego 
rozporządzenia;

_________________ _________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej (Dz.U. L 115 
z 25.4.2013, s. 39).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej (Dz.U. L 115 
z 25.4.2013, s. 39).

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie dziesięcioletni plan rozwoju sieci to zaledwie zbiór planów krajowych, któremu brak 
wymiaru europejskiego. Proces tworzenia planów dziesięcioletnich ma znaczny potencjał, 
począwszy od wspólnych europejskich scenariuszy i europejskich potrzeb inwestycyjnych.
Jednak obecnie plany inwestycyjne w zbyt dużym stopniu bazują na już istniejących planach.

Poprawka 1348
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) identyfikuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w odniesieniu do zdolności 
transgranicznych.

c) identyfikuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w odniesieniu do zdolności 
transgranicznych, analizując wartości 
docelowe zdolności przesyłowych (w MW) 
na granicach obszarów rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 1349
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wskazuje wszelkie rozbieżności w 
podejściu operatorów systemów 
przesyłowych do wyznaczania przyszłych 
wymogów elastyczności systemu i 
zdolności odpowiedzi odbioru; powinien
również wskazywać wszelkie 
transgraniczne skutki potencjalnych 
braków elastyczności systemu i zawierać 
rady dla krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące najlepszych 
praktyk pozwalających tworzyć dodatkowe 
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środki elastyczności;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 
przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.

Poprawka 1350
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obejmuje scenariusz, w którym 
udział energii ze źródeł odnawialnych 
znacznie przekracza cele UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wiąże się z przepisami o włączaniu do sieci coraz większego udziału energii ze 
źródeł odnawialnych, co ma wpływ np. na art. 51 ust. 1a i art. 55 ust. 3.

Poprawka 1351
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wskazuje wszelkie rozbieżności w 
podejściu operatorów systemów 
przesyłowych do wyznaczania przyszłych 
wymogów elastyczności systemu i 
zdolności odpowiedzi odbioru; powinien
również wskazywać wszelkie 
transgraniczne skutki potencjalnych 
braków elastyczności systemu i 
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prezentować krajowym organom 
regulacyjnym najlepsze praktyki 
pozwalające tworzyć dodatkowe środki 
elastyczności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta nierozerwalnie wiąże się z przepisami o wymogach elastyczności, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) i f), art. 16 ust. 2 i 8, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4 lit. b), art. 25 ust. 
2) i art. 55 ust. 1 lit. l), oraz zapewnia wdrożenie danych przepisów z wykorzystaniem 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci.

Poprawka 1352
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Projekt planu sieci o zasięgu 
unijnym zostaje przedłożony Agencji do 
zaopiniowania. ENTSO energii 
elektrycznej wprowadza poprawki do 
planu rozwoju sieci o zasięgu unijnym 
zgodnie z otrzymaną opinią i przedkłada 
Agencji zmieniony plan. Agencja 
przedstawia Komisji plan rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym jako zalecenie, jeżeli 
uzna go za odpowiedni.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 1353
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja wydaje opinię w sprawie 
krajowych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, aby ocenić ich spójność z
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym. W przypadku 
stwierdzenia przez Agencję niespójności 
między krajowym dziesięcioletnim planem
rozwoju sieci a dziesięcioletnim planem 
rozwoju sieci o zasięgu unijnym, Agencja
zaleca odpowiednią zmianę krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci lub
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym. Jeżeli taki krajowy 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci jest 
opracowany zgodnie z art. 51 [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2], Agencja zaleca 
właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu zmianę krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
zgodnie z art. 51 ust. 7 tej dyrektywy oraz 
informuje o tym Komisję.

2. Agencja wydaje opinię w sprawie 
krajowych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, aby ocenić ich spójność z 
projektem planu rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym. Jeżeli Agencja, po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych 
krajowych organów regulacyjnych, 
wskaże niespójności między krajowym 
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci a 
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym, w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi zainteresowanymi organami 
regulacyjnymi zaleca odpowiednią zmianę 
krajowego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci lub projektu planu rozwoju 
sieci o zasięgu unijnym. Jeżeli taki krajowy 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci jest 
opracowany zgodnie z art. 51 [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2], Agencja zaleca 
właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu zmianę krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
zgodnie z art. 51 ust. 7 tej dyrektywy oraz 
informuje o tym Komisję. Inwestycja 
zakwestionowana przez Agencję po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych 
krajowych organów regulacyjnych nie jest 
uwzględniana w planie rozwoju sieci o 
zasięgu unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 1354
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych publikują stosowne dane 
dotyczące zbiorczego prognozowanego i 
rzeczywistego zapotrzebowania, 
dostępności i rzeczywistego wykorzystania 
aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, 
dostępności i wykorzystania sieci i 
połączeń wzajemnych, a także dotyczące 
energii bilansującej i zdolności 
rezerwowej. W odniesieniu do dostępności 
i rzeczywistego wykorzystania małych 
jednostek służących wytwarzaniu i 
dystrybucji można wykorzystać zbiorcze 
dane szacunkowe.

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych publikują stosowne dane 
dotyczące zbiorczego prognozowanego i 
rzeczywistego zapotrzebowania, 
dostępności i rzeczywistego wykorzystania 
aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, 
dostępności i wykorzystania sieci i 
połączeń wzajemnych, a także dotyczące 
energii bilansującej i zdolności 
rezerwowej. Współpracują z krajowymi 
organami regulacyjnymi w kwestii 
monitorowania elastyczności popytu 
dostępnej w systemie, w tym istniejącej i 
potencjalnej elastyczności po stronie 
wytwarzania, popytu, połączeń 
wzajemnych i magazynowania, zgodnie z 
art. 58 [dyrektywy w sprawie energii 
elektrycznej]. W odniesieniu do 
dostępności i rzeczywistego wykorzystania 
małych jednostek służących wytwarzaniu i 
dystrybucji można wykorzystać zbiorcze 
dane szacunkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza szczegółowe przepisy dotyczące informowania w odniesieniu do 
wszystkich odpowiednich źródeł elastyczności, w tym źródeł wymienionych w art. 58 
[dyrektywy w sprawie energii elektrycznej].

Poprawka 1355
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych publikują stosowne dane 
dotyczące zbiorczego prognozowanego i 
rzeczywistego zapotrzebowania, 
dostępności i rzeczywistego wykorzystania 

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych publikują stosowne dane 
dotyczące zbiorczego prognozowanego i 
rzeczywistego zapotrzebowania, 
dostępności i rzeczywistego wykorzystania 
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aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, 
dostępności i wykorzystania sieci i 
połączeń wzajemnych, a także dotyczące 
energii bilansującej i zdolności 
rezerwowej. W odniesieniu do dostępności 
i rzeczywistego wykorzystania małych 
jednostek służących wytwarzaniu i 
dystrybucji można wykorzystać zbiorcze 
dane szacunkowe.

aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, 
dostępności i wykorzystania sieci i 
połączeń wzajemnych, dotyczące energii 
bilansującej i zdolności rezerwowej, a 
także dostępnej elastyczności. W 
odniesieniu do dostępności i rzeczywistego 
wykorzystania małych jednostek służących 
wytwarzaniu i dystrybucji można 
wykorzystać zbiorcze dane szacunkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 
przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.

Poprawka 1356
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zainteresowani uczestnicy rynku 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych stosowne dane.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Ten obowiązek nałożony na uczestników rynku jest ma bardzo szeroki zakres. Należy unikać 
wszelkich niewspółmiernych obciążeń administracyjnych i finansowych.

Poprawka 1357
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zainteresowani uczestnicy rynku 5. Zainteresowani uczestnicy rynku 
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przekazują operatorom systemów 
przesyłowych stosowne dane.

przekazują operatorom systemów 
przesyłowych stosowne dane. Wszystkie 
elektrownie wykorzystujące odnawialne 
źródła energii o zainstalowanej mocy 
elektrycznej powyżej 1 MW w czasie 
rzeczywistym przekazują operatorom 
systemów przesyłowych informacje 
dotyczące przynajmniej ich produkcji 
netto, by umożliwić im spełnianie 
wymogów określonych w art. 40 ust. 1 lit. 
i) i k).

Or. en

Uzasadnienie

Skoro operatorzy systemów przesyłowych mają wypełniać obowiązki określone w art. 40, 
które są nierozerwalnie związane z powyższym przepisem, muszą otrzymywać odpowiednie 
informacje o zużyciu od operatorów elektrowni, w tym wykorzystujących odnawialne źródła 
energii.

Poprawka 1358
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wszystkie elektrownie 
wykorzystujące odnawialne źródła energii 
o zainstalowanej mocy elektrycznej 
powyżej 1 MW w czasie rzeczywistym 
przekazują operatorom systemów 
przesyłowych informacje dotyczące 
przynajmniej ich produkcji netto, by 
umożliwić im spełnianie wymogów 
określonych w art. 40 [przekształconej 
dyrektywy 2009/72/WE zgodnie z 
wnioskiem COM(2016)0864].

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 
przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.
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Poprawka 1359
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przedsiębiorstwa wytwarzające 
energię elektryczną, które są 
właścicielami aktywów wytwórczych lub 
eksploatują aktywa wytwórcze, z których 
przynajmniej jeden składnik aktywów
wytwórczych ma moc zainstalowaną nie 
niższą niż 250 MW, bądź które posiadają 
portfel obejmujący aktywa wytwórcze o 
mocy nie niższej niż 400 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ochrony konkurencji i Komisji, przez pięć 
lat, wszystkie dane godzinowe dla każdej 
elektrowni niezbędne w celu weryfikacji 
wszystkich operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich oraz postępowania 
podczas przetargów na giełdach energii, 
aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach 
rezerwowych i rynkach pozagiełdowych. 
Informacje, które mają być 
przechowywane, w podziale na 
elektrownie i godziny, obejmują w 
szczególności dane o dostępnych mocach 
wytwórczych i rezerwach 
zakontraktowanych, w tym o alokacji 
rezerw zakontraktowanych na poziomie 
poszczególnych elektrowni podczas 
przetargu i podczas wytwarzania.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Ten obowiązek nałożony na uczestników rynku jest ma bardzo szeroki zakres. Należy unikać 
wszelkich niewspółmiernych obciążeń administracyjnych i finansowych.

Poprawka 1360
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Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreśla się

Europejska organizacja operatorów 
systemów dystrybucyjnych

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.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie nowej unijnej organizacji OSD zawiera znaczne ryzyko utrudniania konkurencji i 
dyskryminacji w newralgicznych kwestiach (w szczególności w kwestiach dotyczących 
konsumentów oraz rozproszonych zasobów energetycznych, takich jak ogniwa fotowoltaiczne 
i reagowanie na popyt). Ponadto unijne zasady rozdziału własności w odniesieniu do OSD nie 
są zbyt rygorystyczne, co może pozwolić dużym OSD podłączonym do obiektów macierzystych 
na wywieranie nadmiernego wpływu z wykorzystaniem organizacji OSD. Aby wyeliminować 
ryzyko konfliktu interesów i zakłócania konkurencji, należy odrzucić propozycję utworzenia 
unijnej organizacji OSD.
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